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Javni razpisi

Ob-1123/10
Popravek
V javnem razpisu Garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(P1), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
113 z dne 31. 12. 2009, Ob-8467/09, se
spremeni
3. točka Predmet javnega razpisa, na
naslednji način:
Predmet razpisa so garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d.,
Raiffeisen Banka d.d.,Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria
bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka
Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska
banka d.d., Factor banka d.d., SKB d.d. in
UniCredit Banka Slovenije d.d.
in
druga alinea, sedmega odstavka točke
4.1 Splošni pogoji, na naslednji način:
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2008 za odpiranja do 31. 3.
2010 in so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009 za odpiranja od
31. 3. 2010 naprej skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1124/10
Popravek
V javnem razpisu Garancije Sklada za
bančne kredite z ugodno obrestno mero (P1
TP), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
113 z dne 31. 12. 2009, Ob-8466/09, se
spremeni
druga alinea, desetega odstavka točke
4.1 Splošni pogoji, na naslednji način:
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2008 za odpiranja do 31. 3.
2010 in so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009 za odpiranja od
31. 3. 2010 naprej skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
Slovenski podjetniški sklad

Št. 4301-68/2009

Ob-1173/10

Sprememba
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 17/09), 219. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in 61/08) in Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 48/09) Ministrstvo
za gospodarstvo objavlja
spremembo javnega razpisa
javnega razpisa za sofinanciranje
individualnih sistemov ogrevanja na
lesno biomaso za leti 2009 in 2010 v
okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
Trajnostna raba energije, prednostne
usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo (Ur. l. RS, št. 36/09,
št. objave 3739/09)
1. V celotnem besedilu objave javnega razpisa in razpisne dokumentacije se
spremeni naziv in naslov sofinancerja iz Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata
za evropske zadeve in investicije, Dunajska 48, Ljubljana, tel. 01/47-87-200, faks
01/47-87-249, v Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, tel.
01/400-33-11, faks 01/433-10-31.
2. V celotnem besedilu objave javnega
razpisa in razpisne dokumentacije se spremenijo proračunske postavke. Proračunska
postavka namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko se spremeni iz 9497 v 9622,
postavka slovenske udeležbe za kohezijsko
politiko se spremeni iz 9429 v 9624.
3. Višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu in je navedena
v točki 6.1 objave javnega razpisa, se poveča za 1.000.000 EUR, tako da znaša
4.000.0000 EUR, in sicer se višina sredstev na proračunski postavki namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko poveča
iz 2.550.000 EUR na 3.400.000 EUR, na
proračunski postavki slovenske udeležbe
za kohezijsko politiko pa iz 450.000 EUR
na 600.000 EUR.
4. V proračunu zagotovljena sredstva za
leto 2010 se povečajo za 1.000.000 EUR, in

sicer na proračunski postavki 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU iz 850.000 EUR
na 1.700.000 EUR ter na proračunski postavki 9624 – Trajnostna energija – 07 – 13
– slovenska udeležba iz 150.000 EUR na
300.000 EUR.
5. V celotnem besedilu objave javnega
razpisa in razpisne dokumentacije se okrajšava MOP spremeni v MG.
6. V celotnem besedilu objave javnega
razpisa in razpisne dokumentacije se spletna stran www.aure.si nadomesti z www.
mg.gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4301-79/2009

Ob-1174/10

Sprememba
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 17/09), 219. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in 61/08) in Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 48/09) Ministrstvo
za gospodarstvo objavlja
spremembo javnega razpisa
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso za leta 2009,
2010 in 2011 v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve
Inovativni ukrepi za lokalno energetsko
oskrbo (Ur. l. RS, št. 36/09, št. objave
3740/09)
1. V celotnem besedilu objave javnega razpisa in razpisne dokumentacije se
spremeni naziv in naslov sofinancerja iz Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata
za evropske zadeve in investicije, Dunajska 48, Ljubljana, tel. 01/47-87-200, faks
01/47-87-249 v Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5,
tel. 01/400-33-11, faks 01/433-10-31.
2. V celotnem besedilu objave javnega razpisa in razpisne dokumentacije se
spremenijo proračunske postavke. Proračunska postavka namenskih sredstev EU
za kohezijsko politiko se spremeni iz 9497
v 9622, postavka slovenske udeležbe za
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kohezijsko politiko se spremeni iz 9429
v 9624.
3. Okrajšava MOP se spremeni v MG.
4. Spletna stran www.aure.si se nadomesti z www.mg.gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-1182/10
Zapiranje razpisa
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2010, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/09, dne
16. 10. 2009 se z dnem 19. 1. 2010 zapira
na področju območnih služb zavoda RS za
zaposlovanje Kranj, Ptuj, Sevnica, Trbovlje
in Velenje zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za leto 2010.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 430-592/2009/18

Ob-1075/10

Izid
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izid javnega razpisa, št. 430-592/2009, oziroma izbor izvajalca za izvedbo projekta
»Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitve v varnem prostoru v letih 2010/2011«,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/09
z dne 16. 10. 2009, pod objavo št. 6836/09
in na spletni strani Ministrstva za notranje
zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji.
Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam
trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki
namestitve v varni prostor v primeru, ko se
žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem
postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihološko pomoč,
– 24-urno dosegljivost po telefonu za
žrtve,
– pomoč pri urejanju statusa v Republiki
Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno
besedilo),
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje,
– prevajalske storitve in tolmačenje, če
je potrebno,
– pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in
interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in
obravnavani v celotnem kazenskem postopku proti storilcem,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim žrtvam trgovine z ljudmi
v celotnem kazenskem postopku,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije,
– varovanje varnega prostora v času varne namestitve,
– osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko
potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva
v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku
(50.000 kom).
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3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj
ter vrednost projekta
1. V postopku javnega razpisa za izbiro izvajalca za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitve v varnem
prostoru v letih 2010/2011« (v nadaljnjem
besedilu: projekt) je bila izbrana vloga prijavitelja Društva Ključ – center za boj proti
trgovini z ljudmi.
2. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije financira izvedbo projekta
v okvirni višini 80.000 EUR.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-128/2009/4
Ob-1184/10
Na podlagi Proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (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
in 99/09), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06
– ZDru-1, 112/07) in Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja,
z dne 17. 11. 2006), Uredbo Komisije (ES),
št. 800/2008, z dne 6. avgusta 2008 in pogodbe CORNET med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropsko komisijo št. 016229 objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana
javni razpis
za mednarodne raziskovalne projekte
industrijskih združenj – CORNET št. 9
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za
svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska
združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med
vse člane.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo
v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu CORNET (COllective Research NETworking) izvaja ministrstvo usklajevanje
politik spodbujanja tehnološkega razvoja.
Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom
»9. skupni razpis CORNET za mednarodne
predloge kolektivnih raziskovalnih projektov« (v izvirniku: »9th Joint CORNET Call for
Transnational Collective Research Project
Proposals«), objavljen 23. 11. 2009 na spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom
za prijavo 31. 3. 2010, do 12. ure.
Vse točke razpisa so natančneje opredeljene in opisane v razpisni dokumentaciji,
ki je objavljena na spletnem naslovu www.
mvzt.gov.si (javni razpisi).
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa
slovenska industrijska združenja (definicija
industrijskega združenja in vse ostale točke
objave tega javnega razpisa so natančneje
obrazložene v razpisni dokumentaciji) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list
RS, št. 126/07, 40/09, 59/09),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– niso za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči, že sofinanciran iz javnih
virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države,
– ki imajo vsaj tri člane (člani združenja
so lahko samo slovenska podjetja),
– so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na mednarodni razpis,
– so za potrebe izvajanja tega projekta
ustanovila odbor uporabnikov MSP.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi tehnološki centri, ki morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi dodatne pogoje, ki so natančneje obrazloženi v 3. točki
razpisne dokumentacije.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi
neformalna združenja podjetij. Prijavitelji so
lahko tudi aktivne tehnološke platforme in
tehnološke mreže. Dodatni pogoji za neformalna združenja podjetij so navedeni
v 3. točki razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora, v skladu z mednarodnim
razpisom raziskovalni projekt sestaviti vsaj
še z enim sorodnim partnerjem (prav tako
industrijskim združenjem oziroma mednarodno »association«) iz evropskih držav ali
regij, članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na mednarodnem javnem razpisu (glej
točko 4 »Project consortium« dokumenta
»Guidelines for Consortia Intending to Submit a proposal in the 9th Joint CORNET Call
for Collective Research Project Proposals.«
(v nadaljevanju Guidelines), objavljenega na
zgoraj navedenem naslovu). Projekt se za
primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah
ali regijah partnericah.
4. Prijava projekta
Če slovenski prijavitelj na javnem razpisu
nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati projekt upravnemu
odboru CORNET, v skladu z mednarodnim
razpisom in tudi ministrstvu, v skladu s tem
javnim razpisom.
Če slovenski prijavitelj nastopa kot narodni prijavitelj, mora poskrbeti le za dostavo
vloge na ministrstvo po določilih tega javnega razpisa in na način, opisan v Guidelines.
Koordinator ali narodni prijavitelj mora
na ministrstvo predložiti dva izvoda popolne vloge.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena
v 5. točki razpisne dokumentacije.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju komisija ministrstva,
v skladu s četrtim odstavkom 222. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna najprej pregleda prispele kuverte
in izloči tiste, ki niso pravilno izpolnjene in
označene ter tiste, ki niso bile dostavljene
v roku.
Na odpiranju bo komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili pre-
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dloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost).
Vloga je popolna, če je izdelana v dveh
izvodih (originalu in kopiji) in če vsebuje
v celoti izpolnjene v 11. točki Razpisne dokumentacije navedene obrazce.
Komisija bo v tem delu preverila tudi,
ali je koordinator projekta (ne glede na to
ali je prijavitelj na nacionalni razpis koordinator projekta ali samo narodni prijavitelj)
poslal pravočasno in ustrezno prijavo (elektronsko kopijo dokumentov) na www.cornet-era.net.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo
v določenem roku, ki ne sme biti daljši od
15 dni. Kolikor koordinator projekta ni posredoval ustrezne mednarodne prijave to ne
more biti predmet dopolnitve.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo
podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti v skladu z veljavno zakonodajo (39. člen Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
65/09)). Poslovna skrivnost se lahko označi
posamezni podatek ali del vloge, ne more
pa nanašati na celotno vlogo in na podatke,
ki kažejo na transparentnost porabe javnih
sredstev. Ministrstvo bo podatke varovalo
v skladu z Zakonom o informacijah javnega
značaja.
7. Pregled izpolnjevanja pogojev in mednarodno ocenjevanje vlog
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že
v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo pogoje
v skladu z določbami tega in mednarodnega
javnega razpisa, se uvrstijo v mednarodno
ocenjevanje. Kolikor se v nadaljevanju ugotovi, da kateri od prijaviteljev na razpis ne
izpolnjuje kateregakoli pogoja ali da je prijavitelj v vlogi namenoma navajal napačne
podatke se vlogo zavrže, ne glede na oceno
mednarodnih ocenjevalcev.
1. faza
Pri formalno popolnih vlogah, strokovna
komisija ministrstva v skladu z mednarodnim in nacionalnim razpisom pregleda izpolnjevanje nacionalnih pogojev in finančno
stanje prijavitelja. Strokovna komisija ministrstva izdela mnenje (Cover note) ministrstva o prijavljenem projektu, ki se posreduje
članom Komisije za vrednotenje (IEP).
2. faza
Dva zunanja, neodvisna ocenjevalca bosta ocenila vsak projekt, po vnaprej, v mednarodnem razpisu določenih ocenjevalnih
merilih, ki so razdeljeni v 6 sklopov. Ocenjevalna merila so objavljena na spletnih straneh ministrstva. Ocene obeh ocenjevalcem
se posredujejo članom Komisije za vrednotenje (IEP).
3. faza
Na podlagi prijavnega obrazca, osnutka
konzorcijske pogodbe, ocen zunanjih ocenjevalcev in mnenja ministrstva (Cover note)
bo Komisija za vrednotenje (IEP) oblikovala
skupni predlog sofinanciranja.
Podrobnejši opis ocenjevanja vlog je naveden v 7. točki razpisne dokumentacije in
v 8. točki Guidelines.
8. Višina sredstev: ministrstvo bo projekte CORNET sofinanciralo do višine
500.000,00 EUR iz proračunske postavke

5686 (Razvojni projekti in infrastruktura),
v letih 2011, 2012 in 2013. Za proračunska
leta, za katera proračun še ni bil sprejet,
ministrstvo s sklepom odloči o predvideni
višini sofinanciranja, o končnem sofinanciranju za ta leta pa bo s prejemnikom sredstev
sklenjen aneks k pogodbi. Projekt bo lahko
prejel sredstva največ do višine, zaprošene
v vlogi.
9. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, bo ministrstvo podprlo izmed projektov iz skupnega
predloga sofinanciranja, ki ga bo oblikovala
Komisija za vrednotenje (IEP), toliko najvišje
uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev (na mednarodni in nacionalni
ravni).
Podrobnejši opis izdelave predloga sofinanciranja je opisan v 9. točki razpisne
dokumentacije.
10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2011, 2012, 2013.
11. Sestava vloge: prijavitelj (koordinator
ali narodni prijavitelj) sestavi popolno vlogo
v dveh izvodih, po navodilih iz 11. točke razpisne dokumentacije.
12. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na nacionalni del
razpisa je 1. 4. 2010, do 12. ure. Vloga mora
do tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis CORNET št. 430-128/2009«, na prednji
strani oziroma kakorkoli drugače, če je iz
navedbe mogoče razbrati, da gre za vlogo
za javni razpis CORNET, ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka
roka (torej 1. 4. 2010, do 12. ure).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
Vloge na mednarodni del razpisa morajo biti oddane do 31. 3. 2010, do 12. ure,
na naslov www.cornet-era.net. Vloge, ki ne
bodo prispele pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo zavržene.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na naslov www.cornet-era.net do izteka roka (torej 31. 3. 2010, do 12. ure).
Mednarodna komisija se zaradi morebitnih tehničnih zapletov lahko odloči, da kot
pravočasno upošteva tudi vlogo ali vloge,
ki bodo prispele po roku za oddajo vloge.
Ministrstvo o upravičenosti tega ne bo presojalo, o tem bo odločala izključno mednarodna komisija.
13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog na nacionalni del razpisa je javno in bo
potekalo v prostorih Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in sicer
6. 4. 2010, ob 13. uri. Kolikor komisija na
ta dan ne bi bila sklepčna bo nov datum
objavljen na spletnih straneh ministrstva in
sicer najkasneje 1. 4. 2010, torej na dan
oddaje vlog.
14. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni najkasneje v šestih mesecih od
oddaje vlog. V primeru, da se mednarodni postopki ne bi izvajali v skladu s terminskim planom se ta rok lahko podaljša,
vendar mora ministrstvo prijavitelje o tem
obvestiti.
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Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo
dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu CORNET in posebej
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih
na www.cornet-era.net. Dodatne informacije
so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin,
e-pošta: urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-9/2010/3
Ob-1185/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(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 proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09), 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 podporo malim in srednje velikim
podjetjem, ki izvajajo raziskave in
razvoj – program EUROSTRAS, v okviru
iniciative EUREKA
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 podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave
in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka (v nadaljevanju: javni razpis)
je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov
za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem
ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.
3. Pogoji sodelovanja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa.
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo
samo slovenski prijavitelji, katerih projekt,
pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner,
je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars. Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj projekta je lahko koordinator projekta ali samo njegov partner).
– Na javni razpis se lahko prijavijo velika,
srednje velika in mala podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
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– niso bila 31. decembra v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 31/07, 33/07
– ZSReg-B),
– od leta 2000 niso pridobila ali niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške pridobila ali niso
v pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države,
– gospodarske družbe, ki se prijavijo
na razpis, morajo biti registrirani oziroma
vpisani po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 26/07 – ZSDU-B,
33/07 – ZSReg-B, 67/07, 10/08).
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva projekt zavrne.
3.1. Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov Eurostars, katerih projekt je bil potrjen s strani
Visokih predstavnikov Eurostars lahko prijavijo slovenski prijavitelji (velika, mala in
srednje velika podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije) v mednarodnem konzorciju s partnerji, ki prihajajo iz držav članic
konzorcija EUROSTARS (seznam najdete
na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu). Do sofinanciranja so upravičene
organizacije, ki ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa Eurostars objavljenim na
http://www.eurostars-eureka.eu in tega javnega razpisa.
3.2. Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav članic konzorcija EUROSTARS v posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v
nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta mora sodelovati najmanj
eno malo ali srednje veliko podjetje, ki izvaja
raziskave in razvoj (v nadaljevanju: MSP, ki
izvaja RR) in prihaja iz države članice konzorcija EUROSTARS. To MSP, ki izvaja RR,
mora biti tudi koordinator projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je na proračunski postavki 5687, v letu 2010 predvidenih 500.000,00 EUR, v letu 2011 pa
500.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključila
po letu 2011 je odvisna od razpoložljivih
sredstev, ki bodo predvidena v proračunu
za ta leta. Sofinanciranje projektov po letu
2011 bo določeno s posebnim aneksom
k pogodbi.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine,
zaprošene v vlogi, vendar največ do višine
50.000,00 EUR na leto za projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 50.000,00 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, 2013 in 2014.
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Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta) od datuma, ki ga je prijavitelj
navedel vlogi kot datum začetka projekta.
6. Postopek razpisa
6.1. Način prijave in razpisni roki
Partner pri projektu lahko sodeluje kot
koordinator (ki je v projektu le eden in mora
biti MSP, ki izvaja RR s sedežem v državi
članici Eurostars) ali kot partner (vsaj eden
ali več iz države članice Eurostars).
6.1.1. Prijava na mednarodni razpis
Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in
jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija
do razpisanega dneva in ure za oddajo vlog,
to je do 24. septembra 2009, do 24, ure,
v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje,
in sicer v elektronski obliki na Sekretariat Eureke, z naložitvijo prijave preko spletne
strani www.eurostars-eureka.eu.
Roka za oddajo vlog na mednarodni del
razpisa v letu 2010 sta 25. februar 2010 in
30. september 2010.
6.1.2. Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali
samo partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni potrjen s strani Visokih predstavnikov programa Eurostars) se mora posebej
prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju:
nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih
finančnih sredstev. Prijavo mora v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije poslati
v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila o izbranih projektih s strani Sekretariata Eureka.
6.1.3. 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 (t.j. 15. dan od
prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata Eureka o izbiri). Datumi in druge
informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo
objavljene na spletnih straneh ministrstva
(www.mvzt.gov.si).
6.2. Ocenjevanje in izbira
6.2.1. Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
Na podlagi prejetega obvestila s strani
sekretariata Eureka o prejeti pravočasni in
popolni vlogi na mednarodni razpis Eurostars, nacionalni koordinator projekta izvede
preverjanje, ki poteka pred začetkom ocenjevanja tehničnih izvedencev. Preverja se:
– finančna ustreznost prijavitelja in – vsebina konzorcijske pogodbe. Prijavitelja nacionalni koordinator tudi zaprosi za podpis
Izjave, s katero izjavlja, da so upravičeni do
sofinanciranja.
Sledi ocenjevanje dveh tehničnih izvedencev, ki ocenjujeta projekt po vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, ki so
prikazana v razpisni dokumenatciji.
Nato vsak izmed 6 članov Komisije za
vrednotenje v skladu z mednarodnim razpisom na podlagi 6 dokumentov (prijavni
obrazec, finančno poročilo ali poslovi načrt,
konzorcijska pogodba, 2 poročili tehničnih
strokovnjakov in mnenje (Cover note) nacionalnega koordinatorja) ocenjuje projekte
po enakih merilih kot tehnični strokovnjaki.
Ko vsi člani ocenijo projekt se poda skupna
ocena za vsako področje, ki predstavlja povprečno vrednost šestih članov za posamezno področje.
Na podlagi vseh zbranih ocen Komisija
za vrednotenje izdela poročilo in uvrstitve-

ni seznam. Največ možnih točk, ki ji lahko
prejme projekt je 30. Če je bila pri enem od
meril ocena manjša od 6, ali če je skupna
ocena projekta manjša od 20, projekt samodejno postane neprimeren za sofinanciranje
iz programa Eurostars.
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in uvrstitvenega seznama skupina Visokih predstavnikov Eurostars sprejme ali
v v celoti zavrne celoten seznam. Ta uvrstitveni seznam je nato podlaga za nacionalno
sofinanciranje tistih projektov v katerih sodelujejo slovenski prijavitelji.
6.2.2. Nacionalni del
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijaviteljev.
Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki niso
pravilno označene, se zavržejo. 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.
6.2.2.1. Izdelava predloga nacionalnega
sofinanciranja
Strokovna komisija ministrstva na podlagi opravljenega mednarodnega ocenjevanja
po merilih, določenih v mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih nacionalnega koordinatorja ter na podlagi sprejetega
uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je
za sofinanciranje potrdila skupina Visoki
predstavniki Eurostars pripravi predlog sofinanciranja.
Glede na razpoložljiva in zaprošena
sredstva, bo ministrstvo sofinanciralo vse
projekte, v katerih sodelujejo slovenski partnerji in so uvrščeni na uvrstitveni seznam,
ki ga je potrdila skupina visokih predstavnikov Eurostras, ter so pravočasno in pravilno
oddali popolno vlogo oziroma so jo pravočasno ustrezno dopolnili in izpolnjujejo vse
pogoje nacionalnega razpisa.
Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem
najvišje ocenjenega projekta z uvrstitvenega
seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visokih predstavnikov Eurostars in nadaljevalo po seznamu
navzdol do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bi zaradi velikega števila prijavljenih projektov, projekti, ki jih je potrdila
skupina Visokih predstavnikov Eurostras,
ter so pravočasno in pravilno oddali popolno vlogo oziroma so jo pravočasno ustrezno
dopolnili in izpolnjujejo vse pogoje nacionalnega razpisa ostali brez sofinanciranja, se
sredstva za sofinanciranje projektov lahko
povečajo v okviru razpoložljivih sredstev na
proračunski postavki 5687.
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 ministrica,
vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrica.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa.
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2. Navodilo prijaviteljem za izdelavo
prijave (obrazec za prijavo projekta – obrazec 1, povzetek projekta – obrazec 2, natisnjen PDF obrazec vloge, ki je bil poslan na
sekretariat in Izjavo o strinjajnju z razpisnimi
pogoji – obrazec 3).
3. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
s prilogami.
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 preko
elektronske pošte: petra.zagar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 414/2010
Ob-1135/10
Na podlagi 4. člena Zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list
RS, št. 10/93 in 1/96) ter v skladu s Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč
v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad KZG RS objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
zemljišč v najem
Parc. št. 1263/2, v izmeri 369 m2, 1265/1,
v izmeri 8.629 m2, 1265/2, v izmeri 4.160 m2,
1315, v izmeri 235 m2, 1322/1, v izmeri
1.746, 1342, v izmeri 4.533, 1352, v izmeri
5.623, 1353, v izmeri 1.084, 1354/3, v izmeri 4.896, 1354/4, v izmeri 69 m2, 1355,
v izmeri 368 m2, 1364, v izmeri 1.001 m2,
1370, v izmeri 8.985 m2, 1379, v izmeri
7.081 m2, 1380/1, v izmeri 6.759 m2, 1398,
v izmeri 596 m2, 1405, v izmeri 18.380 m2,
1440, v izmeri 10.689 m2, 1444/1, v izmeri
60 m2 in 1444/4, v izmeri 1.048 m2, vse
k.o. Škalce. Zemljišča se po planu nahajajo
v območju športno-rekreacijskih in zelenih
površin, kar je razvidno iz lokacijske informacije št. 3509-0399/2008-2, ki jo je izdala
Občina Slovenske Konjice. Za območje je
sprejet tudi Odlok o lokacijskem načrtu za
golf Škalce (Uradni list RS, št. 92/05).
Navedene parcele se oddajo v najem kot
celota, v skupni površini 86.311 m2, z namenom uporabe za golf igrišče. V najem se oddajo le deli parcel, namenjeni za golf igrišče
oziroma le solastniški delež, ki je v lasti RS,
upravljanju Sklada KZG RS. Najemno razmerje s preostalimi solastniki uredi najemnik
sam. Najemna pogodba se sklene za dobo
deset let, z možnostjo podaljšanja.
Na navedenih površinah je že urejeno
golf igrišče, katerega je brez soglasja Sklada KZG RS, kot upravljavca zemljišč, osnovalo podjetje Zlati grič d.o.o., Škalce 80,
Slovenske Konjice.
Postopek denacionalizacije na omenjenih zemljiščih še ni zaključen. V primeru
pravnomočne odločbe oziroma sklepa o vračilu celotne oziroma dela katere izmed parcel, se najemna pogodba s Skladom v tem
delu prekine. Najemnik se o morebitnem
nadaljnjem razmerju dogovori z novim lastnikom.
Sklad v nobenem primeru, najemniku in
investitorju golf igrišča, ni odškodninsko odgovoren in ni dolžan povrniti nobenih vloženih sredstev oziroma izplačati odškodnine.

Izklicna
letna
najemnina
znaša
0,0537 EUR/m2, kar v skupni izmeri
86.311 m2, znaša 4.634,90 EUR. Najemnina, za katero se sklene najemna pogodba,
se letno uskladi z objavljeno stopnjo indeksa
rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem
letu.
Kolikor bo za najemnika izbran Zlati grič
d.o.o., je dolžan poravnati najemnino za leta
2005, 2006, 2007, 2008 in 2009, in sicer
tekom leta 2010, skladno z medsebojnim
dogovorom. V primeru, da kot najemnik ne
bo izbran Zlati grič d.o.o., ki je investitor
obstoječega golf igrišča na obravnavanih
parcelah, je izbrani najemnik z njim dolžan,
v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri,
dogovoriti vse potrebno glede odškodnine
oziroma uporabnine za golf igrišče.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene, za katero je
sprejemnik pripravljen skleniti najemno pogodbo, morajo prispeti v zaprti kuverti na
naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub
ljana, najkasneje do 1. 2. 2010, do 12. ure.
Na kuverti mora biti pod naslovom vidna
(poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba
za najem zemljišč – Ne odpiraj.«
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru enakovrednih ponudb, bo Sklad najemnika izbral v nadaljnjem postopku javne dražbe,
ki bo izvedena v roku 15 dni po zaključku
razpisa.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom,
se ne bodo upoštevale.
Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogodbo najpozneje v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik. Letno najemnino,
za katero se izstavi račun v prvi četrtini tekočega leta, mora najemnik plačati v celoti,
najkasneje v 30 dneh po izstavitvi računa.
Izbrani najemnik bo posest nastopil s podpisom pogodbe. S tem datumom se tudi
prične obračunavati najemnino.
Sklad si pridružuje pravico, da najemne
pogodbe ne sklene z nikomer.
Stroške vpisa najemne pogodbe v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške
plača najemnik.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 4. 2. 2010, ob 9. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 23/10
Ob-1131/10
Socialna zbornica Slovenije na podlagi Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in
izvajanju supervizije strokovnega dela na
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področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 117/03) objavlja
razpis
za pridobitev licence supervizorja
v socialnem varstvu v letu 2010
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva v letu 2010.
Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
ter javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. zaključen verificiran program za
supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor
v eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po
pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi, ki
obsega vsaj 60 ur;
2. opravljen strokovni izpit v skladu
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB (23/07, 41/07
– popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/2007-45);
3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizija za supervizijsko
prakso;
5. pravočasno posredovana popolna
vloga na naslov naročnika.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo
izpolnjevanje pogojev pod št. 1., 3. in 4.
Listine morajo biti priložene v izvirniku ali
v overjeni kopiji. Listina se lahko overi samo
pri notarju (notarska overitev) ali pri upravni
enoti (upravna overitev). Potrdilo, »kopija
je enaka izvirniku«, lahko za potrebe tega
razpisa izda le Socialna zbornica Slovenije,
ob predložitvi izvirnika na vpogled.
Vloga je popolna, če kandidat v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom potrjuje resničnost navedb v vlogi.
Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 94/07).
4. Merila za izbiro supervizorjev
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge (gl. tč. 7) ne bodo obravnavane.
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno
vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloga, ki
je kandidat ne bo dopolnil v postavljenem
roku, ne bo obravnavana.
Pravilne, popolne oziroma pravočasno
dopolnjene ter pravočasno oddane vloge
imajo možnost izbora na podlagi meril, določenih v naslednjem odstavku.
Merila za izbiro supervizorjev:
1. ustreznost strokovne usposobljenosti kandidata za izvajanje supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru, da je ustrezna
strokovna usposobljenost kandidata za izvajanje supervizije izkazana s priloženimi
listinami – glej tudi navodilo za izpolnjevanje
prijavnega obrazca k prilogi 1); – navodilo
na spletni strani: www.soczbor-sl.si;
2. ustreznost strokovnih izkušenj za
delo z ljudmi (merilo je izpolnjeno v prime-
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ru, da so predstavljene osebne, vsaj osemletne strokovne izkušnje dela z ljudmi na
delovnem področju – glej tudi navodilo za
izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi
2); – navodilo na spletni strani: www.soczbor-sl.si;
3. jasnost ciljev koncepta supervizije
(merilo je izpolnjeno v primeru, da sta jasno
opredeljena v supervizijskem procesu najmanj dva temeljna cilja supervizije in možni
drugi cilji – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 3); – navodilo na spletni strani: www.soczbor-sl.si;
4. ustreznost vsebinskega koncepta
supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru,
da je podana celovita osebna predstavitev
koncepta supervizije z vsebino koncepta,
evalvacijo supervizijskega procesa in organizacijo izvedbe supervizije – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca
k prilogi 3); – navodilo na spletni strani:
www.soczbor-sl.si.
Izbrani bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo in merila razpisa.
5. Podelitev licence supervizorjev: izbranim supervizorjem bo izdana licenca za supervizorja na področju socialnega varstva, ki
se podeljuje do preklica. Socialna zbornica
Slovenije bo objavila listo supervizorjev z licenco do 30. 6. 2010.
6. Oblika in vsebina vloge
Kandidati morajo vloge obvezno oddati
na prijavnem obrazcu Obr. SZS SU-1.
Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1, iz
katerega so razvidni podatki;
– izobrazba; dodatna znanja; delovne
izkušnje; področje dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izkušnje
za izvajanje supervizije; druge podatke za
potrebe evidence zbornice; podpis;
– dokazila za izpolnjevanje pogojev za
prijavo;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo v času razpisa vsak delovni dan, od
8. do 15. ure, v strokovni službi Socialne
zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000
Ljubljana, ali na spletni strani: www.soczbor-sl.si.
Dodatne informacije o razpisu in prijavni
dokumentaciji zainteresirani dobijo pri mag.
Tei Smonker, na tel. 01/581-93-15, ali po
e-pošti na naslov: Tea.Smonker@soczborsl.si.
7. Oddaja vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno najkasneje do vključno 22. 2. 2010, do 24. ure
(datum veljavnosti poštnega žiga), v zaprti
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v letu
2010« v levem zgornjem kotu na naslovni
strani kuverte ter z naslovom vlagatelja na
zadnji strani kuverte.
V istem roku in v enako označeni zaprti kuverti lahko kandidati vloge oddajo
tudi osebno na zgoraj navedenem naslovu,
v času uradnih ur, vendar najkasneje do
22. 2. 2010, do 14. ure.
Vsak kandidat mora vlogo za razpis posredovati v svoji kuverti. Kandidati, ki bodo
vloge na razpis posredovali v skupni kuverti,
bodo izločeni iz nadaljnje obravnave. Njihova vloga se bo štela za neustrezno.
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Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene in ne bodo
upoštevane v nadaljnjem izboru.
8. Odpiranje vlog: prispele vloge bo odpirala tričlanska komisija, v prostorih zbornice
v četrtek, 25. 2. 2010, s pričetkom ob 10. uri.
Odpiranje ne bo javno!
9. Obvestilo o izidu razpisa: Socialna
zbornica Slovenije bo kandidate o izidu razpisa obvestila s pisnim sklepom o izbiri supervizorjev najkasneje do 30. 6. 2010.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 1/2010
Ob-1077/10
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Uradni list RS, št. 29/06), objavlja Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja
strokovna šola
javni razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole
za naslednje predmete:
Program Oblikovanje materialov: Orodja,
programska in strojna oprema, Poškodbe,
zaščita in restavriranje, Intarzija, Mozaik,
Tehnologija, Mehanika s strojnimi elementi,
Oblikovanje in tehnologija izdelka, Načrtovanje prototipov, Projektno delo (oblikovanje
izdelkov), Umetniško izražanje v kovini, Računalniška podpora oblikovanju.
Program Fotografija: Oblikovanje fotografije, Temelji fotografije, Tehnološki sistemi, Tehnike fotografiranja, Ateljejska fotografija, Oglaševalska fotografija, Scenska
fotografija, Reportažna fotografija, Razvoj
fotoreportaže in množičnih medijev, Avtorska fotografija, Dokumentaristika.
V skladu z 92., 96. in 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03),
s 33. členom Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in
s Pravilnikom o postopku za imenovanje
v naziv predavatelja višje šole (Uradni list
RS, št. 29/06) bo naziv podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za posamezen predmet v skladu s Pravilnikom
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev
višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu
višjega strokovnega izobraževanja Oblikovanje materialov (Uradni list RS, št. 65/08),
oziroma Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in
drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja Fotografija (Uradni list RS, št.
65/08) in Merili za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS,
št. 1/09).
Kandidati morajo prijavo na razpis, življenjepis, izpolnjen obrazec Izjava (obrazec 1;
objavljen na spletni strani MŠŠ) in overjena
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev
poslati v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola, Kraška
ulica 2, 6210 Sežana.
Kandidati bodo o podelitvi naziva obveščeni v 15 dneh po prejemu sklepa Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraževanje.
Šolski center
Srečka Kosovela Sežana,
Višja strokovna šola

Št. 610-0002/2010
Ob-1073/10
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni
list št. 119/07 z dne 24. 12. 2007), Občina
Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter programov za mlade
v Občini Sevnica v letu 2010
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in projektov:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja
mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi
v starosti od 15. do 29. leta;
– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in
opravlja registrirane dejavnosti, namenjene
predvsem za otroke in mladino v skladu
s tem pravilnikom;
– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev
oziroma pridobijo dovoljenje za pravico do
sofinanciranja od Urada za mladino in imajo
sedež v Občini Sevnica;
– da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in priskrbijo tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;
– da uveljavljajo pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi;
– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa;
– dejavnosti se morajo opravljati na območju Občine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega
ali programskega povezovanja),
– da organizacije (razen pravnih oseb
iz devete alineje tega člena) za izvajanje
programa zagotavljajo najmanj 10% delež
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov,
delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika.
Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom;
– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne
osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50%
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delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo
jasno izdelano finančno konstrukcijo.
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, klubi in njihove zveze,
– druge nevladne organizacije.
Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/programa, pri čemer mora
predložiti sklep pristojnega organa zveze
o odobritvi izvedbe projekta/programa.
Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sevnica.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
pravilnika, niso namenjena sofinanciranju
programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost).
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev za leto 2010 znaša
24.241,00 €.
5. Osnovna merila za izbor
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število
aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih ali programih za mlade,
delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in/ali projektov, ekonomičnost, prednostna področja, inovativnost,
dostopnost, kontinuiranost, tradicionalnost,
meddruštveno povezovanje, mreženje in
partnerstva, krepitev prednostnih vrednot,
vključenost v občinsko resorno zvezo ali
mladinski svet.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter programov za mlade v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07 z dne
24. 12. 2007), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot
sestavni del razpisne dokumentacije.
Programi izvajalcev, ki se financirajo ali
sofinancirajo iz katerega koli drugega javnega razpisa Občine Sevnica, ne morejo
biti predmet sofinanciranja po merilih tega
pravilnika.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 19. februarja 2010 na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 19. 2. 2010 (datum poštnega žiga na
dan 19. 2. 2010).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter programov za mlade v letu
2010«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpira-

njem začela 24. 2. 2010, ob 9. uri, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem 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 roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica
(www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani
KŠTM Sevnica (www.kstm.si) ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na KŠTM
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, pri
Petri Biderman, tel. 07/81-61-073, e-mail:
petra.biderman@kstm.si, vsak delovni dan,
v času od 8. do 11. ure.
Občina Sevnica
Št. 330-2/2010
Ob-1076/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja (v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko
obdobje 2007–2013, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 72/07, 76/07 in 63/08, sprejetega
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 110/09
z dne 29. 12. 2009), objavlja Mestna občina
Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2010
(sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu in v gozdarstvu)
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2010 (sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu in
v gozdarstvu).
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu 15.240,00 EUR
in za sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – de minimis 5.000,00 EUR. Kolikor
sredstva na posamezni proračunski postavki
ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo
na ostale proračunske postavke.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje tehnične pomoči, ki se
bo izvajala v letu 2010 in bo predmet prijave
na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe)
upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so
upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki
bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega postopka.
2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplači-
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lo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Sofinanciranje tehnične pomoči, na
podlagi priloženega programa.
4. Za pomoči, dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu, pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2010 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoč dodeljena po uredbi za skupinske izjeme
B) Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1) Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev
– višina
razpisanih
sredstev:
5.740,00 EUR.
B2) Naloga 6706:Sofinanciranje – kmetijstvo splošno
– višina
razpisanih
sredstev:
8.000,00 EUR.
B3) Naloga 6707: Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje
– višina
razpisanih
sredstev:
1.500,00 EUR.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci
sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– materialni stroški
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
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– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe,
– za stroške prehrane.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% vrednosti stroškov brez DDV; (neposredno plačilo
kmetu ali članu družine ni dovoljeno),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in
C – primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek
iz registra društev …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri
ukrep se vlagatelj prijavlja).
B1) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
KMETIJSTVO 2010 Sofinanciranje strokovnih društev«.
B2) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2010 Sofinanciranje – kmetijstvo
splošno«.
B3) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2010 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C1) Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
–
višina
razpisanih
sredstev:
5.000,00 EUR: (naloga 6730).
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški:
Usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom s področja gozdarstva.
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Stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor,
predavatelji, oglaševanje), stroški svetovalnih
storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
Predstavitev produktov na javnih predstavitvah (sejmi, licitacije, razstave ..):
stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški,
simbolične nagrade podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja
izdelkov.
Širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in
demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški
priprave.
Promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in
priprave spletnih strani.
Višina sofinanciranja: sofinancira se do
100% vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa brez DDV, oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: izvajalci so subjekti, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi
javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju Mestne občine Slovenj Gradec
in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Mestne občine Slovenj Gradec).
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam
upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Podpore se ne dodelijo:
– za stroške prehrane.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in C –
de minimis),
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do
zaključka razpisa,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010 – Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti:
investicija oziroma dejavnost (po pravilu de
minimis), ki se bo izvajala v letu 2010 in bo
predmet prijave na ta razpis je lahko začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar pa se mora smiselno zaključiti do
30. novembra 2010, upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena

dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, osebno v sprejemni pisarni
– vložišču občine do vključno 15. 2. 2010
(velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 18. 2. 2010.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
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V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec:
http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak
delovni dan, na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Pogoji in merila po ukrepih in ponderji
B1) Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev.
Društvo mora za sofinanciranje doseči
najmanj 20 točk.
Tabela 1:
Zap. št.
1

2

3

4

Merilo
Področje delovanja

Delež članov
iz MOSG

Aktivnost društva

Program društva

Št. točk
kmetijstvo

20

podeželje

5

drugo

0

91–100%

10

50–90%

5

0–49%

0

Aktivnosti vključujejo tudi zunanje člane

10

Aktivnosti samo za člane

5

Aktivnosti samo za del članov

0

Nad 5 aktivnosti

10

2–4 aktivnosti

5

1 aktivnost

0

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. 02/88-121-24
ali osebno pri Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občine Slovenj Gradec
Št. 122-0004/2010-03102
Ob-1080/10
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Statuta Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …
23/07) in Letnega programa zdravstvenega
in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010 objavlja Občina Ravne
na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov za dejavnosti preprečevanja
odvisnosti od drog v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2010
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog.
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4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto
v Občini Ravne na Koroškem in da program
aktivno vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov za
dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog
imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki
so registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju preprečevanja odvisnosti od drog,
ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov
za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog:
– da so prostori izvajalca za izvajanje
programa v Občini Ravne na Koroškem –
30 točk;
– da so vsi programi izvajalca namenjeni
izključno preprečevanju odvisnosti od drog
– 20 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja do
vključno 1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog v Občini Ravne na
Koroškem:
– preventivne delavnice in koordinacija
programa (usklajevanje s šolami in predavatelji) se izvajajo v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem – 30
točk;
– zagotovljeni prostori za izvajanje – 20
točk;
– vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev,
socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo
tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na
temo zasvojenosti …) – 30 točk;
– vključenost preventivnih delavnic za
mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol, usmerjene v razvoj in
krepitev specifičnih veščin in znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno
odločanje in življenje brez drog …) – 30
točk;
– vključenost koordinacije aktivnosti in
priprava načrta za vključitev programa v redni šolski plan (šolsko leto 2009/2010) – 20
točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja do
vključno 1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
1. za pokrivanje materialnih in drugih
stroškov za izvajanje programa do višine
1.000 €;
2. za izvajanje preventivnih programov
preprečevanja odvisnosti od drog – do višine 4.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem
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znesku do konca meseca junija 2010. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2010.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
predložene do vključno ponedeljka, 22. 2.
2010, v zaprti kuverti, v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik, ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti od
drog – 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 24. 2.
2010, v mali sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan, od
8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji
Šumnik ali na spletni strani, www.ravne.si,
od vključno petka 22. 1. 2010;
11. Razpisna dokumentacija:
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe
za izvajanje programov v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od vključno petka,
22. 1. 2010 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije dobite na Referatu
za družbene dejavnosti občine Ravne na
Koroškem, pri Darji Čepin, svetovalki III za
družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
12. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov;
13. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0002/2010-03102

Ob-1081/10

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07),
– Statut Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS št. 39/99, 23/07),
– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 115/08).
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje
ponudb za sofinanciranje programov in
projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma je
njihov program dejavnosti zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Občine Ravne
na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
iz Občine Ravne na Koroškem.
Pravico do sofinanciranja programov in
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva imajo:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in
zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe
v Občini Ravne na Koroškem ali za občane
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za
dopolnitev njihove registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne invalidske
organizacije,
– humanitarne organizacije ali dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav
drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki
so pomoči potrebni,
– prostovoljne in neprofitne organizacije
za samopomoč, ki jih ustanovijo neposredno prizadeti, in imajo v svojih programih
elemente socialne pomoči,
– društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu
z Zakonom o društvih,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in
imajo v svojih programih elemente socialne
skrbi za zagotavljanje čimbolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov
Občine Ravne na Koroškem v okolje.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za predmet javnega razpisa:
19.381 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem
znesku; in sicer prva polovica dodeljenega zneska do konca meseca junija 2010
in druga polovica dodeljenega zneska do
konca meseca novembra 2010. Prejemniki
sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12.
2010.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo
biti predložene do ponedeljka, 22. 2. 2010,
v zaprti kuverti, v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik, ali
poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
z oznako »Javni razpis – programi in projekti
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva – 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v torek, 23. 2.
2010, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan, od
8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji
Šumnik ali na spletni strani, www. ravne.si,
od vključno petka, 22. 1. 2010.
11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programov in v celoti izpolnjene
obrazce, ki so priloga k razpisni dokumentaciji.
12. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo Poročilo o porabljenih sredstvih za
leto 2009.
13. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje
programov in izbor programov in projektov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva, navedene v Pravilniku o postopku
za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 115/08), ki je priloga razpisne
dokumentacije.
14. Podrobne informacije dobite na Referatu za družbene dejavnosti Občine Ravne
na Koroškem, pri Darji Čepin, svetovalki III
za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov in projektov.
16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0003/2010-03102
Ob-1082/10
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08), Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Ur. l. RS, št. 39/99, 23/07) in letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov na področju socialnega
varstva v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2010
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto
v Občini Ravne na Koroškem in da program
aktivno vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov na
področju socialnega varstva imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti na po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dročju socialnega varstva, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane
Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje
programa v Občini Ravne na Koroškem –
30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni
izključno zmanjševanju in lajšanju socialnih
stisk občanov Občine Ravne na Koroškem
– 30 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do
vključno 1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk,
– programi vključujejo pomoč občanom
Občine Ravne na Koroškem v naslednjih
oblikah pomoči:
– denarna pomoč ali denarna pomoč
v funkcionalni obliki (plačilo položnic) – 30
točk,
– prehrambeni paketi – 30 točk,
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk.
Vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov
– 5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov
– 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje
programov na področju socialnega varstva
je 10.000 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem
znesku do konca meseca junija 2010. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2010.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
predložene do vključno ponedeljka, 22. 2.
2010, v zaprti kuverti, v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik, ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na
področju socialnega varstva – 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 24. 2.
2010, v mali sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan, od
8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji
Šumnik, ali na spletni strani www. ravne.si,
od vključno petka 22. 1. 2010.
11. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe
za izvajanje programov v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od vključno petka, 22. 1. 2010 dobijo v sprejemni pisar-

ni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji
Šumnik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije dobite na Referatu
za družbene dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem, pri Darji Čepin, svetovalki III za
družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
12. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.
13. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 410-3/2010
Ob-1111/10
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov turističnih društev v Občini Ilirska
Bistrica (Ur. l. RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008)
in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 1/09 z dne 9. 1.
2009) objavlja župan Občine Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz
3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2010
in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice),
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter ljudskih običajev,
urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje
kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti,
čistilne akcije ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma: organizacija
delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
– oblikovanje in trženje turističnih pro
izvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma,
– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
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3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 6.300,00 €.
4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev: rok za
realizacijo aktivnosti je do 31. 12. 2010, rok
za oddajo zadnjega zahtevka ter finančnega in vsebinskega poročila je sreda, 10. 11.
2010, za aktivnosti, ki se bodo izvajale po
10. novembru 2010, pa do 15. 1. 2011.
6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom in viri financiranja,
– poročilo o že izvedenih aktivnostih
v letu 2010,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov
ustrezajo originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali
članarino za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
dostopna je tudi na spletni strani občine,
http://www.ilirska-bistrica.si.
6. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele do 20. februarja 2010, do 9. ure,
osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska
Bistrica ali kot priporočena pošiljka na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica.
Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne
odpiraj – Javni razpis – Turizem 2010«.
Upoštevane bodo pravočasne in pravilno
opremljene vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne.
7. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma
v roku 30 dni od odpiranja prijav. S prejemniki sredstev bo občina sklenila pogodbe
o sofinanciranju.
Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku osem dni
od odpiranja pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema
poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan
po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje
vlog ni javno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na tel. 05/71-12-315 ali osebno
pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-4/2010
Ob-1112/10
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 01/09 z dne 9. 1.
2009) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe »Velikonočne prireditve 2010«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne
prireditve 2010« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 830,00 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med
27. 3. 2010 in 5. 4. 2010.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na
razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Velikonočna prireditev 2010«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave,
ki bodo prispele do ponedeljka, dne 15. 2.
2010, do 10. ure, po pošti na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo
pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo 15. 2. 2010, ob 12. uri.
Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni predvidoma v roku osem
dni od odpiranja ponudb.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Namen prireditve je poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica, oživitev starih običajev in prenos tradicije na otroke in
mladino.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 141-1/2010-1
Ob-1115/10
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08,
49/09) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
in invalidskih programov in letovanja
otrok (občanov) v letu 2010
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
neprofitnih organizacij, zavodov ter društev,
ki imajo sedež na območju Občine Vipava
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za
občane Občine Vipava.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2010
zagotovljenih:
– 11.400,00 EUR za humanitarne in invalidske programe,
– 5.000,00 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do
dopolnjenega 15. leta starosti).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene
na značilnostih invalidov po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Vipava oziroma
za njene občane izvajajo razpisane programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan, med 8. in 13. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma, da izvajajo program
tudi za občane Občine Vipava,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2009,
– program dela in finančni načrt za leto
2010,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, seznam članov z območja Občine Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov – kadar
to zahteva varstvo osebnih podatkov),
– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava.
Rok za predložitev prijav je do 15. februarja 2010. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis za humanitarne in invalidske programe in letovanje otrok
za leto 2010« na naslov Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.
O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
izteku razpisa.
Občina Vipava
Ob-1159/10
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05) in 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje
vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih
sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in
osnovnošolske populacije, vendar le v delu,
ki presega vzgojno izobraževalne programe;

izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe
ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter
vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih
društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
g) izobraževanje;
h) investicijsko vzdrževanje prostorov
kulturnih društev.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od točke 3.a do točke 3.d in za
področje sofinanciranja pod točko 3.h (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost
kulturnih društev, redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje
opreme kulturnih društev ter investicijsko
vzdrževanje prostorov kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu društva:
kulturno.
Za področja sofinanciranja od točke 3.e
do točke 3.g (projekti in prireditve, kulturna
izmenjava, izobraževanje) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev,
ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju kulture; javni zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja; samostojni kulturni
izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da so registrirani za izvajanje kulturne
dejavnosti najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih
dejavnosti;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini
Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2010,
so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja od točke
3.a do točke 3.g, je 152.300,00 evrov, za
točko 3.h. pa 30.000,00 evrov.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev. V primeru velikega števila prijav bo
občina določila najvišje število prijav, ki jih
bo sofinancirala posameznemu prijavitelju.
Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2010.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2010.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
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za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis – kultura 2010 – ne odpiraj!«
na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno
Prijavo na javni razpis, bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene. Naknadne
dopolnitve in spremembe razpisnih obrazcev za posamezna področja financiranja
niso mogoče.
13. Naročnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh od datuma
odpiranja prijav. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2010.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode;
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2010;
– razpisni obrazec: Prijava na javni razpis;
– razpisne obrazce za posamezna področja financiranja;
– obrazec: Zahtevek za izplačilo;
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju za
leto 2010;
– obrazce poročil za posamezna področja financiranja.
15. Prijave morajo biti predložene na
ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci
pridobijo na spletni strani Občine Medvode,
www.medvode.si.
Prijavitelj s prijavo na razpis potrjuje, da
sprejema pogoje, merila in kriterije, navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji.
16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel:
031/241-773 (Franc Cegnar) in na tel.
361-95-25 (Tatjana Komac).
Občina Medvode
Št. 330-14/2007-47
Ob-1161/10
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 106/10) objavlja Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v Mestni občini Kranj
v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa in splošna
določila

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
– ukrepi na področju pridelave kmetijskih
proizvodov:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo,
– naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski pro
izvodnji, skladno s predpisi EU,
– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za zaokrožitev zemljišč,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega
gospodarstva ali njegovega zakonskega ali
izvenzakonskega partnerja zaradi bolezni.
B) Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006) – ukrepi na področju
predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva:
– naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nove investicije za delo v gozdu,
– nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.
C) Ostali ukrepi:
– šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih,
– delovanje društev.
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
Vlagatelj mora predložiti izjavo, da za
iste upravičene stroške in za isti namen ni
pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so
odobrene na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom
zahtevka.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
Prejemnik sredstev ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem
pravilniku, za enako naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste
upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi
za pridobitev sredstev, že prejeli sredstva
Republike Slovenije ali Evropske unije,
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– subjekti, ki so naložbo ali storitev
že zaključili,
– subjekti, ki so nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali
evropskega proračuna v obdobju 5 let od
ugotovitve nepravilnosti.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki
jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo
in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s tem pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje
omejitve višine pomoči:
– za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo najvišji
znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
gre za podjetje na območjih z omejenimi
dejavniki,
– za ukrepe po pravilih de minimis pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne
sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju
transporta, kjer skupna pomoč de minimis
ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
II. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
1. Okvirna višina sredstev: 86.600 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore:
3.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka
in mesa,
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– naložbe v prvo postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev
in po naložbi zagotavljajo vsaj 25 odstotno
zmanjšanje porabe vode,
– naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih, ki
niso javne poti (dovozne poti, poljske poti,
poti v trajnih nasadih na kmetiji).
3.2. Naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski pro
izvodnji, skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji,
– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
4. Splošni pogoji upravičenosti za točki
3.1. in 3.2.
Upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge za naložbo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih površin
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se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov,
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov,
5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih
travnikov ali drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o gradnji
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje vključitev
kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih
sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
5. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.1.
Upravičenec lahko kandidira za pomoč,
če gre za naložbe v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena
in ostali semenski material,
– rejo govedi,
– rejo drobnice na območjih z omejenimi
dejavniki,
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem
konj.
Specifični pogoji upravičenosti za točko
3.2.:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov,
– po naložbi morajo biti standardi doseženi,
– po naložbi v prilaganje dobrega počutja
živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (izjava s strani
upravičenca).
6. Upravičeni stroški za točko 3.1.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …),
– stroški nakupa opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov, razen gnojišč in gnojnih jam,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih trajnih sadnih nasadov (priprava zemljišča, nakup in postavitev
opore, mrež in ograje),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema
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za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za
pripravo tal in substratov, oprema za setev
in sajenje),
– stroški nakupa opreme za obnovo namakalnih sistemov, če taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 odstotkov,
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč za živino),
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja …, razen drenažnih
del in materiala za drenažo).
Upravičeni stroški za točko 3.2.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški nakupa opreme stojišč, ležišč,
privezov in boksov,
– stroški nakupa električne opreme (svetila, električna instalacija …),
– stroški nakupa prezračevalnih sistemov (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme …),
– stroški ureditve dostopa do napajališč
(napajalni sistemi …).
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo«.
III. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
tradicionalno stavbo (objekt).
3. Predmet podpore:
– obnova neproizvodne dediščine, ki se
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...),
– obnova kmetijskih poslopij, če naložba
ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične
dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine upravičenec predloži
izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam
Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če
so le-te za posamezno obnovo potrebne,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
upravičenec priloži dokazilo, da gre za zgo-

dovinsko izpričano lokacijo in obstoj objekta (foto dokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– v primeru, da gre za obstoječ objekt,
so potrebna ustrezna dovoljenja za njegovo
obnovo.
5. Specifični pogoji upravičenosti: do
pomoči niso upravičena območja in objekti
s statusom kulturnega spomenika državnega pomena oziroma objekti, ki so sofinancirani s strani Republike Slovenije in EU.
6. Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekta
gradnje ali obnove, popisa del ...),
– stroški nakupa materiala za obnovo,
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih
se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
7. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov
za naložbe v neproizvodne objekte glede na
razpoložljiva sredstva,
– do 75 odstotkov upravičenih stroškov
na območjih z omejenimi dejavniki oziroma
do 60 odstotkov na ostalih območjih za naložbe v proizvodne objekte na kmetijah, pod
pogojem, da naložba ne povzroči povečanja
proizvodnih zmogljivosti, glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti
ovojnici opremljeni z naslovom pošiljatelja
in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«.
IV. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Okvirna višina sredstev: 1.200 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore: doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živine v skladu
z nacionalnimi predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
4. Splošni pogoji upravičenosti: kmetijska gospodarstva morajo imeti sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje
živali za primer bolezni.
5. Specifični pogoji upravičenosti: zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki
jih kot upravičene za sofinanciranje določi
nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto, niso upravičene do
sofinanciranja.
6. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni za 1 zavarovalno leto.
7. Višina pomoči: razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 odstotkov opravičljivih stroškov zavarovalne premije za
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zavarovanje živali za primer bolezni glede
na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, najvišji pa
200 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zavarovalne premije«.
V. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1. Okvirna višina sredstev: 500 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč.
3. Predmet podpore: sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo)
kmetijskih zemljišč.
4. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokumentacijo, iz katere je
razvidno, da je bila menjava zemljišč izvedena (notarsko overjena menjalna pogodba
o menjavi zemljišč).
5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in
upravnih postopkov pri medsebojni menjavi
(zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
6. Višina pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«.
VI. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
1. Okvirna višina sredstev: 3.600 EUR.
2. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij
pomoči.
3. Predmet podpore:
– usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
4. Splošni pogoji upravičenosti
Izvajalec mora zagotoviti, da bo izobraževanje oziroma usposabljanje dostopno
vsem končnim prejemnikom (upravičencem).
Če je izbrani izvajalec skupina pro
izvajalcev ali druga kmetijska organizacija
za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je
pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek
za udeležbo nečlanov se omeji na stroške
za zagotavljanje storitev.
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja, usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko
obveznimi podatki. Udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi
družinski člani.
5. Specifični pogoji upravičenosti
Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom.

Pri predstavitvah v publikacijah, kot so
katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke
o proizvajalcih iz določenega območja ali
dejanske podatke o proizvajalcih danega
proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo.
6. Upravičeni stroški
Usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (najem
prostora, honorar predavateljem, oglaševanje, gradiva za udeležence …),
– stroški svetovalnih storitev, honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
Publikacije:
– stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in vzpostavitve
spletnih strani.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči v obliki subvencioniranih storitev na udeleženca znaša 20 EUR, najvišji
pa 200 EUR na udeleženca na leto oziroma
največ 1.500 EUR na organizacijo na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Tehnična podpora v kmetijstvu«.
VII. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja zaradi
bolezni
1. Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
2. Upravičenci: subjekti, registrirani za
opravljanje tovrstnih storitev nadomeščanja.
3. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokazilo o bolezni oziroma
nezmožnosti za delo, daljše od 30 dni in potrdilo o kmečkem zavarovanju nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega ožjega
družinskega člana.
4. Upravičeni stroški: stroški dela na
kmetiji.
5. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev glede na razpoložljiva sredstva.
6. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
7. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Tehnična podpora v kmetijstvu – nadomeščanje«.
VIII. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
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1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev – nosilci kmetijskih
gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče na naslovu
nosilca kmetijskega gospodarstva.
3. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov,
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah in izven kmetije,
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije, njenih
značilnosti in okolice kmetije, prikaz del iz
osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, prevoz potnikov z vprežnimi
vozili, ježa živali, oddajanje površin za piknike …),
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
– druge dopolnilne dejavnosti.
4. Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenci morajo imeti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti. Če tega
še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih
po odobritvi pomoči (izjava).
Upravičenci morajo imeti v času oddaje vloge v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin
se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov,
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov,
5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih
travnikov oz drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev kmetijske mehaniza-
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cije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku,
mora upravičenec opravljati vsaj še 5 let po
zaključeni naložbi.
5. Specifični pogoji upravičenosti
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
rastlinskega izvora morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 50 odstotkov potrebnih surovin, ostale pa morajo izhajati od
drugih kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine
predstavljati 100 odstotkov potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 odstotkov količine.
Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje
lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti
prodaje na kmetiji.
Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti
takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov lastnih surovin,
pri čemer se do največ 30 odstotkov surovin
lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih
kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelave medu
mora končni prejemnik imeti ob času oddaje
vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost
pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 odstotkov potrebnih surovin.
Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in
predelava sladkovodnih rib mora biti vodno
zemljišče sestavni del kmetije.
6. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– nakup računalniške programske opreme (osebni računalniki in računalniški programi),
– nakup opreme, ki je nujno potrebna
in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji
pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
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9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.
IX. Nove investicije za delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 13.000 EUR.
2. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje in
manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni
investiciji.
5. Upravičeni stroški: stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu
(manjše gozdarske mehanizacije, motorne
žage, cepilcev, zaščitne opreme za delo
v gozdu …).
6. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Investicije za delo v gozdu«.
X. Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.
1. Okvirna višina sredstev: 1.700 EUR.
2. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij
pomoči (izvajalci).
3. Predmet podpore:
– usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– organizacija forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
4. Splošni pogoji upravičenosti
Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč
dostopna vsem končnim prejemnikom.
Če je izvajalec skupina proizvajalcev ali
druga kmetijska organizacija za vzajemno
pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo
nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju občini predložiti seznam
upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki. Udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
5. Specifični pogoji upravičenosti: pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključe-

vati neposrednih plačil v denarju končnim
prejemnikom. Pri promociji mora izvajalec
zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke
o proizvajalcih iz določenega območja ali
dejanske podatke o proizvajalcih danega
proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo.
6. Upravičeni stroški
Usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom s področij dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (najem
prostora, honorar predavateljem, oglaševanje, gradiva za udeležence …),
– stroški svetovalnih storitev, honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
Publikacije:
– stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in vzpostavitve
spletnih strani.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči v obliki subvencioniranih storitev na udeleženca znaša 20 EUR, najvišji
pa 200 EUR na udeleženca na leto oziroma
največ 1.500 EUR na organizacijo na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.«.
XI. Šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih
1. Okvirna višina sredstev: 7.400 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov s področja kmetijstva in
gozdarstva.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu.
4. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka
(neto) za šolsko leto glede na razpoložljiva
sredstva.
5. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih
programih«.
XII. Delovanje društev
1. Okvirna višina sredstev: 8.000 EUR.
2. Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
prehrano.
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4. Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
6. Upravičeni stroški: materialni stroški
za delovanje društev.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, najvišji pa
1.000 EUR na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska društva«.
XIII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne
namene javnega razpisa, vzorce pogodb in

drugo, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Sprejemni pisarni – blagajni Mestne občine Kranj (pritličje), Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek, od 8. ure do 14.30, v sredo, od 8. ure do
16.30, v petek, od 8. ure do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj, http://www.
kranj.si/ (pod rubriko Za občane, Javna naročila, razpisi in ostale objave v letu 2010).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite na Mestni občini Kranj, Oddelku za razvoj in investicije, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/23-73-130,
kontaktna oseba je Barbara Čirič.
XIV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Za namene iz I. točke razpisa morajo biti
sredstva porabljena do 31. 12. 2010.
XV. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v Sprejemni pisarni – blagajni
Mestne občine Kranj ali poslane po pošti na
naslov Mestna občina Kranj, Oddelek za
razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, in sicer:
– za namene pod točkami II, III, VIII, IX
(naložbe v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, varstvo tradicionalnih stavb,
nove investicije za delo v gozdu) najkasneje
do 31. 3. 2010,
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– za vse preostale namene pa najkasneje do 15. 9. 2010.
XVI. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo na predlog komisije odločal direktor občinske uprave, najkasneje v roku 45 dni od
odpiranja vlog. Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku 15
dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni
pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred
pristojnim sodiščem.
Odpiranje vlog bo praviloma 7. 4. 2010 in
17. 9. 2010. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15
dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže,
neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega
zahtevka pozvani k podpisu pogodbe. Če
se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za
pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
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Javne dražbe
Št. 352-7/2010/1
Ob-1163/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 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 in 94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub
ljana.
2. Opis predmeta prodaje:
A. prodaja zasedenega stanovanja:
Zap. št.
1.

Naslov nepremičnine
štirisobno stanovanje št. E1 v izmeri 99,32 m2, v pritličju, s kletno shrambo št. E1 v izmeri
2,50 m2 in kletnim garažnim boksom št. E1 v izmeri 12,25 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu
Ribniška ulica 4, Maribor, vpisano v zk. podvl. št. 1212/17, k.o. Maribor Grad

Izklicna cena
120.800,00 EUR

B. prodaja nezasedenih kletnih prostorov (garsonjer):
Zap. št.
2.
3.

Naslov nepremičnine
kletni prostor »N« (garsonjera) v izmeri 23,10 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kidričeva
ulica 11, Sežana, vpisani v zk. vl. št. 1510, k.o. Sežana
kletni prostor »D« (garsonjera) v izmeri 32,05 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kidričeva
ulica 11, Sežana, vpisani v zk. vl. št. 1510, k.o. Sežana

Izklicna cena
17.300,00 EUR
22.800,00 EUR

Vse nepremičnine se prodajajo posamezno po sistemu videno–kupljeno.
Javna dražba za vse nepremičnine se bo
opravila ustno.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezne nepremičnine je 500 €.
3. Višina varščine:
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
varščino v višini 10% od izklicne cene na
TRR št.: 01100-6300109972 Republika Slovenija – proračun, obvezno z navedbo sklicne številke za posamezno stanovanje:
A. prodaja zasedenega stanovanja:
Zap. št.
1.

Naslov nepremičnine
štirisobno stanovanje št. E1 v izmeri 99,32 m2, v pritličju s kletno shrambo
št. E1 v izmeri 2,50 m2 in kletnim garažnim boksom št. E1 v izmeri 12,25 m2,
v stanovanjski stavbi, na naslovu Ribniška ulica 4, Maribor, vpisano v zk.
podvl. št. 1212/17, k.o. Maribor Grad

Sklicna številka

18 31119-7200013-75490110

B. prodaja nezasedenih kletnih prostorov (garsonjer):
Zap. št.
2.
3.

Naslov nepremičnine
nezaseden kletni prostor »N« (garsonjera) v izmeri 23,10 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Kidričeva ulica 11, Sežana, vpisani v zk. vl. št. 1510, k.o.
Sežana
nezaseden kletni prostor »D« (garsonjera) v izmeri 32,05 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Kidričeva ulica 11, Sežana, vpisani v zk. vl. št. 1510, k.o.
Sežana
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne
v roku 15 delovnih dni, brez obresti.
4. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo in ogledom nepremičnin
Razpored ogledov bo objavljen na
spletni strani Ministrstva za javno upravo,
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe.

Sklicna številka
18 31119-7200013-75490210
18 31119-7200013-75490310
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Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi z javno
dražbo se obrnite na Alenko Kožuh, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana, tel. 01/478-18-53, e-pošta: alenka.kozuh@gov.si.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi. Vzorci pogodb
bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva
za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe ali na
ogled pri Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, Alenka Kožuh,
tel. 01/478-18-53.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 30
dni od podpisa pogodbe na TRR Republika
Slovenija – proračun, naveden v pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena
sestavina prodaje. Vplačana varščina se
všteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine ter
vseh stroškov in dajatev, ki bodo določeni
v pogodbi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, davek na promet
nepremičnin, takse, stroške cenitve, vpisa
v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo 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,
– pravne osebe in s.p. potrdilo, da
v zadnjih šestih mesecih niso imele blokade TRR,
– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njeni državi,
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imela
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba pooblaščenec.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: javna dražba za nepremičnine bo
v sredo, dne 17. 2. 2010, ob 9. uri, v sejni
sobi, v 3. nadstropju, na naslovu Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21,
Ljubljana.
10. Ustavitev postopka: postopek javne
dražbe se lahko do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne
plačana varščina, brez obresti.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 478-27/2010-1
Ob-1169/10
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
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 in 94/07, 55/09 – odl.
US, 100/09), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
A) Stanovanja
1. Garsonjera (prazna), z ident. št. 9.E
(cela id. št. 1772/1484/9), št. 9, v II. nadstropju, etaža IV., v izmeri 14,46 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Osenjakova ul. 12,
Ljubljana, ležeči na parc. št. 1605 in 1601,
podvložek 2151/9, k.o. Slape (1772), letnik
1988, (tablica Mors 24755).
a) Ogled stanovanja:
– 2. 2. 2010, od 10. do 11. ure,
– 3. 2. 2010, od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 43.300,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11,
v II. nadstropje, v izmeri 63,43 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova
ul. 24a, Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št.
432/2, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, Iden.
štev. 2525/926/0 (tablica Mors 25030).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 9. do 10. ure,
– 2. 2. 2010, od 12.45 do 13.45.
b) Izklicna cena: 52.820,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
v II. nadstropje, v izmeri 75,79 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Pod Zavrtnice 11,
Pivka, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje, id. št. 2501/648/ letnik 1952, (tablica
Mors 25795).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 12.15 do 13.15,
– 2. 2. 2010, od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 51.680,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1,
v PR, v izmeri 67,70 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje,
id št. 2501/648/, letnik 1952, (tablica Mors
25790).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 12.15 do 13.15,
– 2. 2. 2010, od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 55.195,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17,
v III. nadstropju, v izmeri 54,57 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Kolodvorska cesta
22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o.
Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica Mors
28071).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 11. do 12. ure,
– 2. 2. 2010, od 10.45 do 11.45.
b) Izklicna cena: 44.080,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje s kabinetom (prazno), z ident. št. 11.E (cela id. št.
2392/966/11), št. 10, v II. nadstropju, v izmeri 56,19 m2, in ident. št. 24.E, klet št. K 10,
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(cela id. št. 2392/966/24), v stanovanjski
stavbi na naslovu Bevkova 1, Ajdovščina, ležeči na parc. št. 1275/29, podvložek
1607/12, k.o. Ajdovščina (2392), letnik 1978,
(tablica Mors 20899).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 13.45 do 14.45,
– 2. 2. 2010, od 13.45 do 14.45.
b) Izklicna cena: 76.285,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3,
v I. nadstropju, v izmeri 74,85 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče
na parc. št. 874, zkv 454, k.o. Ajdovščina
(2392), letnik 1960, (tablica Mors 25261).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 11.15 do 12.15,
– 2. 2. 2010, od 11.15 do 12.15.
b) Izklicna cena: 59.185,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4,
v I. nadstropju, v izmeri 74,89 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče
na parc. št. 874, zkv 454, k.o. Ajdovščina
(2392), letnik 1960, (tablica Mors 25262).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 11.15 do 12.15,
– 2. 2. 2010, od 11.15 do 12.15.
b) Izklicna cena: 59.185,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10,
v II. nadstropju, v izmeri 56,91 m2, s kletjo
v stanovanjski stavbi na naslovu Tovarniška
cesta 3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št.
1328/1, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/
letnik 1971, (tablica Mors 25212).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 9. do 10. ure,
– 2. 2. 2010, od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5, v I. nadstropju, v izmeri 57,23 m2, s kletjo
v stanovanjski stavbi na naslovu Tovarniška
cesta 3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št.
1328/1, k.o. Ajdovščina, id. št. 2392/662/
letnik 1971, (tablica Mors 25226).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 9. do 10. ure,
– 2. 2. 2010, od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 62.510,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
v II. nadstropju, v izmeri 85,19 m2, s kletjo
v stanovanjski stavbi na naslovu Na Livadi
3, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1083, k.o.
Ajdovščina, id št. 2392/452/ letnik 1955, (tablica Mors 25282).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 12.30 do 13.30,
– 2. 2. 2010, od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 67.260,00 EUR.
12. Enosobno stanovanje (prazno), št.
3, v I. nadstropju, v izmeri 39,45 m2, s kletjo
v stanovanjski stavbi na naslovu Idrijska cesta 3, ležeče na parc. št. 1085, zkv 454, k.o.
Ajdovščina, id. št. 2392/ 307/ letnik 1947,
(tablica Mors 25247).
a) Ogled stanovanja:
– 1. 2. 2010, od 9. do 10. ure,
– 2. 2 2010, od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 38.000,00 EUR.
B) Objekti:
1. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem
zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št.
2069/1, posl. st. v izmeri 3 m2, dvorišče,
v izmeri 16.713 m2, parc. št. 2071, posl.
st., v izmeri 5241 m2, parc. št. 2072, posl.
st., v izmeri 1.966 m2, in ½ sorazmernega
deleža parc. št. 2069/3, dvorišče, v izmeri
1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra
k.o. 1310), do celote.
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a) Izklicna cena: 1.223.000,00 eurov.
2. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem
zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št.
2069/2, dvorišče, v izmeri 8.591 m2, parc.
št. 2076, posl. st., v izmeri 87 m2, parc. št.
2077, posl st., v izmeri 84 m2, parc. št. 2078,
posl. st., v izmeri 559 m2, ZKV 1044, k.o.
Nova vas, (šifra k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 263.000,00 eurov.
3. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc.
št. 2069/4, dvorišče, v izmeri 3.157 m2, parc.
št. 2068, posl. st., v izmeri 852 m2, ½ sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče,
v izmeri 1.010 m2 ZKV 1044, k.o. Nova vas,
(šifra k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 271.000,00 eurov.
Iz potrdila o namenski rabi Občine Brežice št. 35010-850/2009 z dne 7. 10. 2009
izhaja, da se stavbna zemljišča v Brežicah
nahajajo na območju gospodarske cone in
da so objekti in okoliši objektov posebnega
pomena za obrambo.
Ogled nepremičnin je možno izvesti samostojno ali ob predhodni najavi z vodenjem na tel. 041/397-954.
4. »Poslovno trgovski center Ideal v Ribnici oziroma nekdanji Dom JLA v Ribnici«,
objekta (ID 984, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 7/2, dvorišče, v izmeri
376 m2, objekta (ID 87, št. dela stavbe 1)
s pripadajočo parc. št. 9/2, posl. st., v izmeri
1.528 m2, objekta (ID 993, št. dela stavbe
1) s pripadajočo parc. št. 12/2, funk. objekt,
v izmeri 13 m2, objekta (ID 1311, št. dela
stavbe 1), s pripadajočo parc. št. 12/1, dvorišče v izmeri 1.858 m2, parc. št. 12/3, dvorišče v izmeri 38 m2, objekt (ID 961, št. dela
stavbe 1), s pripadajočo parc. št. 7/4, igrišče
v izmeri 1.967 m2, k.o. Ribnica (1625), vse
ZKV 1798.
(Občina je pooblastila Ministrstvo za
obrambo, da izvaja prodajo nepremičnin
v celoti, kontaktna oseba za ogled je dosegljiva na tel. 01/837-20-28 za predhodno
najavo ogleda).
a) Izklicna cena: 1.246.000 eurov.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Ribnica št. 3501-0400/2009 z dne 1. 9.
2009 izhaja, da so navedena zemljišča –
centralne funkcije v naselju in se nahajajo
na območju javne infrastrukture R7/CI, da
parc. št. 12/2 in 12/3 ležita v območju evidentirane kulturne dediščine in da parc. št.
7/4 leži v varnostnem pasu državne ceste.
Kupec se z nakupom navedenih nepremičnin zaveže, da bo dopustil dostop oziroma neovirano uporabo delov parc. št. 12/1
in 12/3 v korist gospodujočih zemljišč, parc.
št. 2/15, 2/17, 2/14, 2/16, 2/13, 2/10, 2/9,
2/8, 2/6 in 2/5, za vse v širini 4 m od meje
z navedenimi parcelami. Stvarna služnost
v korist gospodujočih zemljišč bo ustanovljena s samo prodajno pogodbo.
IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj
lahko brez najave opravite ob stanovanjih
(zgoraj) določenih terminih. Na morebitna
vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 25. 1. 2010 do
9. 2. 2010, med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno–kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena,
kar bo moral na lastne stroške prevzeti
kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne
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ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne
dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR do 300.000,
00 EUR za 500,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-63000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-63000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 11. 2. 2010, do 12. ure, na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 12. 2. 2010« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni (samo za pravne osebe,
s.p.), 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
v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo

izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe:
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US,
100/09). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: 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.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 12. 2. 2010, ob 11. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-1099/10
Na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 478-7/2006
z dne 17. 12. 2009, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07) objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe:
Poslovni prostor z ident. št. 3.E v I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na
Cankarjevi 60 v Novi Gorici (Ident. št. stavbe je 2410). Površina poslovnega prostora
je 55,40 m2.
Izklicna cena je 96.000,00 EUR. Znesek
višanja je 500,00 EUR.
Poslovni prostor je zaseden z najemno
pogodbo do 15. 1. 2012.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb
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se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na
dražbo vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene do vključno 9. 2. 2010 do
12. ure na TRR Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic na št.
18 75833-7200005-2006.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku se mu vplačana varščina
ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 13/I) ali na tel. 05/33-50-125
(Janko Furlan).
C) Javna dražba bo v torek 9. 2. 2010
ob 13. uri v stekleni dvorani stavbe Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Št. 02/02-20/10
Ob-1107/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik organizacijske enote Varstvo
otrok in mladine,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri – zdravnik;
– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta, zdravstveno-informacijski
in poslovno-informacijski sistem).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja organizacijske
enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz
pisa.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-1146/10
Na podlagi 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih ter 28., 30. in 31. člena Statuta Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS),
Upravni odbor, Pod ježami 8, Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
generalnega sekretarja ZLUS (m/ž).
Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– znanje angleškega jezika na višji
ravni,
– 5 let delovnih izkušenj na področju
vzgoje in izobraževanja,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– predložiti svojo vizijo delovanja za
mandat,
– potrdilo o nekaznovanju.
Generalni sekretar ZLUS bo imenovan
za petletni mandat.

Ponudbo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in vizijo delovanja, naj kandidati pošljejo do 5. februarja 2010, (velja
poštni žig) z oznako: »Za razpis« na Zvezo
ljudskih univerz Slovenije, Pod ježami 8,
Ljubljana. Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva objave razpisa.
ZLUS
Št. 110-0007/2010
Ob-1160/10
Na podlagi 20. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08), 17. člena
Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota in
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02 in 103/07) Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo položaja
direktor Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Murska Sobota.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– vsaj osem let delovnih izkušenj, od
tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– opravljen izpit iz ZUP,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kolikor izbrani kandidat ne bo izpolnjeval
pogoja iz tretje alinee, bo moral najpozneje
v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti izpit iz ZUP-a.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami s področja stanovanjske problematike in poznavanja zakonodaje na tem področju, kar bodo dokazali
s potrdili, ki izkazujejo zahtevane izkušnje.
Pristojnosti in odgovornosti direktorja:
1. Direktor zastopa in predstavlja javni
sklad.
2. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje javnega sklada.
3. Za skrbnost in odgovornost direktorja
javnega sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno
uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
Direktor opravlja funkcijo poklicno. Imenovan je za dobo 4 let in je lahko ponovno
imenovan.
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 bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo oziroma dokazilo (overjeno kopijo diplome) 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 delovnih izkušenj.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Murska
Sobota pridobitev podatkov iz I. točke, iz
uradnih evidenc.
5. Izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev
iz razpisa.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
III. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici, na naslov: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, z označbo »javni natečaj – direktor JSSMOMS«, v roku 8 dni po objavi javnega
natečaja v Uradnem listu RS.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota, Trg zmage 1,
Murska Sobota.
Za morebitne dodatne informacije se
lahko kandidati obrnejo na predsednico
Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
–Sabino Gutalj, tel. 02/525-16-18.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Murska Sobota
Št. 014-3/2009
Ob-1165/10
Svet Centra za socialno delo Hrastnik, na
podlagi sklepa 5. seje Sveta CSD Hrastnik,
z dne 5. 11. 2009, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Hrastnik.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US:
U-1-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-1-34/98,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57.
člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UBP2,
23/07 – popr. 41/07 – popr. 5/08 – ZUTPG
in 73/08 – ZUTPG) ter 25. in 26. člena Statusa Centra za socialno delo Hrastnik, lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba in 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
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– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanja. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center
za socialno delo Hrastnik, Log 9, 1430 Hrastnik, z oznako »Za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri
v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Hrastnik
Št. 68
Ob-1166/10
Na podlagi Statuta Skupnosti zavodov Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/09) razpisuje Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije, Štefanova
ulica 1, Ljubljana delovno mesto
direktorja/ice za 4-letno mandatno obdobje.
Za direktorja/ico Združenja je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, določenih
v zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih delovnih mestih,
– da pozna delovanje sistema zdravstva
in zdravstvene dejavnosti v Sloveniji,
– da predloži usmeritve delovanja Združenja.
Kandidati/ke naj pošljejo svoje prijave
z dokazili v roku 15 dni, do vključno dne
9. februarja 2010, na naslov: Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije, Štefanova
ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti: »za razpis«.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni najkasneje v 30 dneh od objave razpisa. Kandidati se lahko seznanijo z delovanjem Združenja na spletni strani, http://www.zdrzz.si/.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Ob-1181/10
Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko
šolo 9, Šentjur, Svet zavoda na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na 12. redni
seji dne 20. oktobra 2009 in 48. člena ZOFVI razpisuje prosto delovno mesto:
ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole – SPSŠ (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96.
in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08),
in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali za svetovalnega delavca v šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja
šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in
64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št.
58/09 in popr. 64/09 ter 65/09).
Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje Srednje
poklicne in strokovne šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: Svet Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230
Šentjur, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja« pošljete:
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Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi
kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in
pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a
členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od
8 dni.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Šolski center Šentjur
Svet zavoda
Št. 110-69/2009-03110
Ob-1186/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 120/08 Odl.
US, in 91/09):
1 prosto mesto okrožnega sodnika na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 6200-1/2009

Ob-1127/10

Popravek programskega poziva
Ministrstva za kulturo
JP-KAM 2010–2012
V javnem pozivu za izbor javnih kulturnih
programov na področjih kulturne dediščine,
arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2010–2012 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka JP-KAM 2010–2012), ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 1/10, z dne 8. 1.
2010, se v točki 5.1 v zadnji alineji za besedilom »RS za kulturne dejavnosti,« doda
besedilo »pogoj ne velja za sofinanciranje
strokovnih in znanstvenih publikacij«. Zadnja alineja se tako glasi:
5. Splošni pogoji za sodelovanje pri programskem pozivu
5.1 …
–
– ne prijavljajo programskih vsebin, ki so
že bile izbrane ali financirane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih
ministrstva ali na razpisih Filmskega sklada RS, Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije ali Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, pogoj ne velja za sofinanciranje
strokovnih in znanstvenih publikacij,
Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na programskem pozivu z že izbranimi oziroma financiranimi
programskimi vsebinami.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4/2010
Ob-1167/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00), odločbe Mestne občine Ljubljana
o financiranju delovanja javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
v letu 2010 št. 610-101/2009-4, v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov
in projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne
občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2010
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: poziv Ljubljana-PrP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Ljubljana-PrP-2010 je
sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki združuje
našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet poziva Ljubljana-PrP-2010, znaša
354.000,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009).
4. Roki poziva: javni poziv LjubljanaPrP-2010 prične teči 26. 1. 2010 in se zaključi 26. 2. 2010.
5. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija
poziva
LjubljanaPrP-2010 obsega:
– besedilo poziva Ljubljana-PrP-2010;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine
Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Mestne
občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,

plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo,
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2010 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Ljubljana; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv LjubljanaPrP-2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev poziva LjubljanaPrP-2010 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in
posebnih pogojev poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki bi bila
predložena po določilih prvega odstavka 10.
točke tega poziva.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva:
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
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javnega programskega poziva LjubljanaPrP-2010 presojala in ocenjevala strokovna
komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2,
1000 Ljubljana, do 26. 2. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Vloga na poziv Ljubljana-PrP-2010«. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Ljub
ljana-PrP-2010.
11. Pristojni uslužbenci:
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: Andreja Repar, andreja.repar@jskd.si, Nataša Klemenčič,
natasa.klemencic@jskd.si, 01/230-05-70
(uradne ure po telefonu vsak delovni dan,
od 9. do 12. ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Ljubljana:
zkdlj@siol.net; 01/438-52-70.
12. Dvig in vpogled dokumentacije
poziva: dokumentacija poziva LjubljanaPrP-2010 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, http://www.
jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan, med 9. in
12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana, Krekov trg 2,
1000 Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PRP-2010, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju
in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Št. 4/2010
Ob-1168/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB in 56/08 – ZUJIK) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05),
odločbe Mestne občine Ljubljana o financiranju delovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti št. 610-101/2009-4, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (www.
jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD), objavlja
javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov,
ki jih bo v obdobju 2010 do 2012
sofinanciral Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju:
Ljubljana-PrP-2010–2012)
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti

Predmet poziva Ljubljana-PrP-2010–2012
je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev iz sredstev Mestne občine
Ljubljana (v nadaljevanju: programi), ki so:
– produkcija in postprodukcija kulturnih
dogodkov,
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Cilji poziva
Cilji poziva so:
– spodbujanje ustvarjalnosti,
– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za splošni kulturni razvoj in
promocijo v tujini,
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju Mestne občine Ljubljana,
– povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
– podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo
na območju Mestne občine Ljubljana,
– povečanje kakovostnih programov
kulturne vzgoje na območju Mestne občine
Ljubljana.
3. Področja dejavnosti in predmet poziva
Področje dejavnosti poziva so uprizoritvene umetnosti na področju gledališča.
Predmet poziva na področju uprizoritvenih umetnosti ima štiri programske sklope:
– produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od
2010 do 2012,
– postprodukcija – zajema programske
enote, ki so zaradi svoje kakovosti, odziva
publike, predstavitve kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma in v tujini
v obdobju od 2010 do 2012,
– mednarodno sodelovanje – zajema
tako gostovanja tujih gledaliških skupin
v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini,
– kulturna vzgoja – zajema pripravo in
izvedbo gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave in delavnice
za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi
pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja
ustvarjalnost otrok in mladih.
4. Okvirna vrednost poziva
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, ki jih za predmet poziva LjubljanaPrP-2010–2012 s proračunom zagotavlja
Mestna občina Ljubljana za leto 2010, znaša 130.000,00 €.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za programe v letih 2011 in 2012 znaša
vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letu 2010, ob upoštevanju letnega
proračunskega indeksa za področje kulture
v proračunih Mestne občine Ljubljana za leti
2011 in 2012.
5. Roki poziva
Javni poziv Ljubljana-PrP-2010–2012
prične teči z 26. 1. 2010 in se zaključi 26. 2.
2010.
6. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki – izjava); B (predstavitev društva); B-1
(splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2010–2012); D-1
(podatki o programski enoti); D-2 (finančna
konstrukcija programske enote).
7. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Me-
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stne občine Ljubljana. Upravičene osebe
morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe,
ki so program prijavile na katerikoli drug
poziv Mestne občine Ljubljana, do sredstev
po tem pozivu niso upravičene.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki
je v javnem interesu in jo je zaradi njenega
širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode.
Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec
veže v celoto in izvaja v skladu s prijavljenim
terminskim načrtom.
Projekt je zaokrožena programska enota ali posamična kulturna aktivnost, ki je
predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert,
razstava ipd.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odkodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
8. Splošni pogoji poziva
Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2010–2012
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Ljubljana (to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– trajneje, vsaj že tri leta delujejo na področju poziva;
– zaradi obsega dejavnosti trajneje, vsaj
že tri leta zaposlujejo tri ali več strokovnih
in/ali tehničnih sodelavcev s polnim delovnim časom;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost;
– zagotavljajo izvedbo predloženih programov v obdobju od 2010 do 2012 skladu
s terminskim načrtom (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz
javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja).
Predlagani program ustreza splošnim
pogojem tega poziva, če:
– zaprošeni znesek sofinanciranja ne
presega 50% vseh predvidenih stroškov;
– bo na zahtevo Mestne občine Ljub
ljana izvedel ponovitev izbrane programske
enote na eni izmed javnih prireditev Mestne
občine Ljubljana in to brezplačno, le s kritjem morebitnih dodatnih materialnih dodatnih stroškov (kar dokaže s podpisano izjavo
predlagatelja);
– ni že sofinanciran iz proračuna Mestne
občine Ljubljana po kakem drugem javnem
razpisu ali pozivu (kar dokaže s podpisano
pisno izjavo predlagatelja).
Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za sofinanciranje projekta.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena
stranka.
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9. Posebni pogoji poziva
Predlagatelj ustreza posebnim pogojem
tega poziva, če:
– zagotavlja prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa na področju poziva, kar
dokaže z opisom dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov;
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti);
– v preteklih letih izvedel program oziroma projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti, kar dokažejo
s fotokopijo najmanj petih kritiških in medijskih odmevov).
Predlagatelj ustreza posebnim pogojem
tega poziva, če je v preteklih treh letih izvedel najmanj:
– (na področju uprizoritvenih umetnosti)
šest programskih enot v okviru programskih
sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje, kulturna vzgoja.
10. Splošni kriteriji poziva
Predloženi programi bodo ocenjeni na
podlagi kriterijev za:
a) kakovost in uspešnost realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v obdobju od 2007 do 2009, skupaj do 30 točk:
– ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe
programa v obdobju od 2007 do 2009 (do
10 točk),
– pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL in doseženo število občinstva
(do 10 točk),
– aktualnost ponudbe in odmevnost
v strokovni javnosti v obliki števila kritiških
odmev, nagrad ipd. (do 5 točk),
– stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri izvedbi programa v obdobju
od 2007 do 2009 z lastnimi sredstvi oziroma
sredstvi iz drugih virov (do 5 točk).
b) kakovost in izvedljivost programa predlagatelja v obdobju od 2010 do 2012, skupaj do največ 50 točk:
– vsebinska zaokroženost programa
v smiselno celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept (do 15 točk);
– aktualnost ter izvirnost programskega
koncepta ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk);
– uravnoteženost finančne konstrukcije
glede na obseg in vsebino programa ter
predvideni višji delež sredstev iz drugih virov
(do 5 točk);
– zastopanost vseh programskih sklopov iz posameznega področja poziva (do
5 točk);
– izvedba predlaganega programskega
sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi
leto) (do 5 točk);
– mednarodno sodelovanje in gostovanje (do 5 točk);
– program, ki pritegne več občinstva in
večje število različnih starostnih in družbenih skupin (otroci, mladina, starostniki, ranljive družbene skupine) (do 5 točk).
11. Prednostna merila poziva glede na
področje dejavnosti
Predloženi programi bodo dodatno ocenjeni na podlagi prednostnih meril za področje uprizoritvenih umetnosti, skupaj do
20 točk:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk),
– načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov
z mednarodno udeležbo oziroma tistih pro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gramskih enot, ki se v letu 2010 tematsko
navezujejo na izvedbo projekta Ljubljana –
Svetovna prestolnica knjige (do 5 točk),
– vključujejo večje število izvajalcev
(igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk),
– načrtujejo večje število programskih
enot v mednarodnih koprodukcijah (do 3
točke),
– vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje (do 2 točki).
12. Uporaba meril poziva
Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagale le tiste
programe predlagateljev, ki bodo v postopku
ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih meril prejeli najmanj 80 točk.
Višina odobrenih sredstev za program
je odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen program, pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti
glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
13. Realizacija poziva
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo
v obdobju od 2010 do 2012 sofinanciral največ 2 javna kulturna programa na področju
uprizoritvenih umetnosti.
Po vrsti bodo za sofinanciranje izbrani
tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli višje število točk.
Z izbranimi izvajalci programa po tem
pozivu bo JSKD sklenil pogodbo o realizaciji
programa, ki ga sofinancira JSKD iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Odgovorni nosilec programa je predlagatelj programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena
stranka.
JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
Izvajalec programa bo lahko – najpozneje do 15. septembra 2010 – predlagal
spremembo pogodbe zaradi spremenjenih
okoliščin le v naslednjih primerih:
– če bo naknadno ugotovil, da določene programske enote ne bo mogel izvesti
v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v koledarskem
letu letu 2010,
– če bo iz utemeljenih razlogov spremenil naslov programske enote, lahko predlaga
spremembo naslova programske enote pod
pogojem, da vsebina izbrane programske
enote ostane enaka,
– če bo bo naknadno ugotovil, da programske enote ne more izvesti v pogodbeno
določenem kraju oziroma prizorišču, lahko
predlaga spremembo prizorišča izvedbe posamezne programske enote.
14. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za leto
2010 morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračuna RS

za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št.
99/09).
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena
v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012,
in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena
triletna pogodba, bodo za leti 2011 in 2012
pozvani k predložitvi programa za vsako leto
posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega
bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2011 in 2012.
15. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija
poziva
LjubljanaPrP-2010–2012 (besedilo poziva, obrazci)
je dostopna na domači strani JSKD www.
jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan, med 9. in
12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave Ljubljana, Krekov trg 2, 1000
Ljubljana ter na sedežu JSKD, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.
JSKD je dolžan v času roka poziva na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem
dokumentacijo poziva tudi poslati po pošti
ali po elektronski pošti.
16. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je: Andreja Repar, vodja
območne izpostave Ljubljana, andreja.repar@jskd.si, 01/230-05-70.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure.
17. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2,
1000 Ljubljana, do 26. 2. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj!
– Vloga na poziv Ljubljana-PrP-2010–2012.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le
v roku poziva na način, kot velja za pošiljanje vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Ljub
ljana-PrP-2010–2012.
18. Izpolnjevanje pogojev poziva
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje predpisane obrazce: A (splošni
podatki – izjava); B (predstavitev društva);
B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2010–2012);
enega ali več obrazcev D-1 (podatki o programski enoti); enega ali več obrazcev D-2
(finančna konstrukcija programske enote);
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in
posebnih pogojev poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
predložena po določilih prvega odstavka 17.
točke poziva.
Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja
pristojni uslužbenec za vodenje postopka,
ki ga imenuje direktor JSKD.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
19. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PrP-2010–2012, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD.
Vloge, prispele na poziv, bodo obravnavane po času prispetja. Za čas prispetja
vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas
prispetja dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v praviloma v tridesetih dneh
po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku
tega roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Ob-1172/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07),
Zakona o uresničevanju javnega interesa
v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in
56/08), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
prevodov v tuj jezik za leto 2010
(v nadaljevanju: projektni poziv 1,
oznaka JP1–P–2010)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
1. Predmet in področja javnega poziva:
predmet javnega poziva JP1–P–2010 je sofinanciranje kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture
v mednarodnem prostoru. Javni poziv JP1–
P–2010 je namenjen prevodom knjižnih del
slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer
s področja leposlovja za odrasle, otroke in
mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.
2. Cilji poziva
JAK bo kulturne projekte na področju
prevodov knjižnih del slovenskih avtorjev
v tuje jezike v letu 2010 v sklopu javnega poziva JP1–P–2010 podpirala v skladu
z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike,
– povečanje prepoznavnosti slovenske
ustvarjalnosti v tujini, trajno umeščanje slovenskega leposlovja in humanistike na svetovni kulturni zemljevid,
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.

Št.

3. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega poziva JP1–
P–2010 znaša 80.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 99/09). JAK bo z izbranim prijaviteljem
kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
4. Upravičeni stroški
Med upravičene stroške na javnem pozivu JP1–P–2010 sodijo stroški prevoda.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju kulturnega projekta nosi prijavitelj.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
5.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP1–P–2010
Na javni poziv JP1–P–2010 se lahko prijavijo fizične osebe, prevajalci v tuj jezik,
ali pravne, ki nameravajo zagotoviti izdajo
oziroma izvedbo prevoda dela slovenskega avtorja. V vsakem primeru bo pogodba
sklenjena s prevajalcem, prav tako bodo vsa
sredstva nakazana neposredno prevajalcu.
Obvezno dokazilo: pismo o nameri ali
pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma
izvedla prijavljeno delo, s predvidenim datumom izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje
junij 2012.
Na javni poziv JP1–P–2010 se ne morejo
prijaviti prijavitelji, ki so za prijavljeni kulturni
projekt za isti namen že pridobili sredstva iz
državnega proračuna.
Na javnem pozivu lahko prijavitelji zaprosijo za največ 100% upravičenih stroškov in
največ 10.000,00 EUR upravičenih stroškov
za posamezni prijavljeni projekt.
Na javni poziv lahko za isti projekt poda
vlogo le en prijavitelj.
Na javnem pozivu bo za sofinanciranje izbran le en prevod posameznega prevajalca.
5.2 Posebni pogoji
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 5.1 javnega
poziva JP1–P–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da prijavljeni prevod ni bil izdan pred
letom 2010;
– da bo delo v celoti prevedeno najpozneje do junija 2011;
– da bo prevod izšel oziroma bo izveden
do roka, ki je naveden v pismu o nameri ali
pogodbi z založnikom oziroma gledališčem,
sicer pa najpozneje do junija 2012.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
Zap. Kriteriji javnega poziva
št. JP1–P–2010
1.

2.
3.

Reference prevajalca,
obseg prevajalskega
opusa oziroma izkazana
posebna nadarjenost
perspektivnega mladega
prevajalca
Reference knjižnega
dela in njegovega
avtorja/avtorjev
Reference založbe in
predviden doseg prevoda
Skupno število točk

Možno
št.
točk

45
35
20
100

4 / 22. 1. 2010 /

Stran

109

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire javnega poziva ocenjeni višje.
Kriteriji javnega poziva za posamezna
področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena
najvišje možno število doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt
je 100 točk, financirani pa so lahko projekti,
ki prejmejo več kot 61 točk. Višina odobrenih
sredstev za posamezen projekt je odvisna
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 61 do 100 točk), obsega in
finančne zahtevnosti projekta ter sredstev,
ki so namenjena pozivu.
7. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva JP1–
P–2010 obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni obrazec OBR 1,
– vzorec pogodbe OBR 2.
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP1–P–2010
lahko zainteresirani v roku javnega poziva
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva:
– prijavni obrazec OBR 1 z obveznimi
prilogami,
– parafiran vzorec pogodbe OBR 2,
– dokazilo: pismo o nameri ali pogodba
med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma izvedla
prijavljeno delo, s predvidenim datumom izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje junij
2012.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo, izpolnjeno
v celoti, datirano, žigosano in podpisano
s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana (s pripisom: za JP1–P–2010). Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega poziva JP1–P–2010 v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 22. 1. 2010, in
se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev
oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne
roka za oddajo prijav, ki je 22. 4. 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1
in 56/08).
Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni
uslužbenec za posamezno razpisno področje po vrstnem redu prispetja. Če ugotovi,
da je vloga nepopolna, prijavitelja pisno pozove, da jo v roku 15 dni dopolni. V pozivu
za dopolnitev se prijavitelja opozori, da se
vrstni red prispetja določi glede na popolnost vloge.
Vloge ki ne bode dopolnjene in ki tudi
po dopolnitvi vlog iz prejšnjega odstavka
ne bodo izpolnjevale v javnem pozivu JP1–
P–2010 navedenih splošnih in posebnih
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pogojev, bodo kot nepopolne oziroma neupravičene izločene iz nadaljnje obravnave
s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111.
člena v povezavi s tretjim odstavkom 100.
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1 in 56/08).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
9. Obravnava prijav in obveščanje o izboru
Pravočasne, popolne in prijave upravičenih oseb bodo v obravnavo predložene
pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK, odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si, osebno ali telefonsko, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, pri pristojni
uslužbenki: Katji Stergar, e-pošta: katja.stergar@jakrs.si, tel. 01/369-58-27.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 034409
Ob-1074/10
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
z dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo osebnih in delovnih vozil
1. Predmet prodaje:
– tovorno vozilo Mazda B 2500 D Lux
4X4,
– 14 osebnih vozil Renault Clio,
– 15 kombiniranih oziroma tovornih vozil
Renault Kangoo,
– 4 tovorna delovna vozila Renault Master
– 3 osebna vozila Renault Megane,
– tovorno vozilo Renault Trafic,
– 16 osebnih vozil Renault Twingo,
– tovorno vozilo Renault Twingo.
Natančen seznam vozil je dosegljiv pri
kontaktni osebi naročnika iz 4. točke.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Vozila, ki so predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). Prodajalec vozil ne
bo prodajal posamezno, ampak v paketu.
4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne
informacije glede oddaje ponudb je Boštjan
Jurak, tel. 041/692-674, elektronski naslov:
bjurak@vo-ka.si.
5. Ogled delovnih vozil je možen po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
naročnika.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ponudba
za vozila – Ne odpiraj«, na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana najkasneje do 5. 2.
2010, do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firmo in
sedež družbe,
– ponujeno ceno za vsako vozilo.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire
je opisan v 3. točki. Vozila bodo prodana
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po načelu videno–kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni
od prejema obvestila podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika.
10. Kupec vozil je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe
ter plačati vse pripadajoče javne dajatve.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko, do sklenitve pravnega posla, že začeti postopek, ustavi brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Ob-1116/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008, in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 16 –
stanovanje št. 4, v prvem nadstropju, v skupni izmeri 64,50 m2 (stanovanjski prostori
52,50 m2, odprt balkon 7,00 m2, klet-shramba 5,00 m2), z identifikacijsko številko dela
stavbe 1737-85-6.
Stanovanje leži v prvem nadstropju večetažne poslovno-stanovanjske stavbe, ki je
zgrajena leta 1960. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi na ime Telekom Slovenije, d.d. kot etažna lastnina pri podvložku št.
2435/6 in stoji na parc. št. 2173, k.o Tabor,
s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu 76/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 149.600,00
EUR.
2. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni poslovni (stanovanjski) prostor
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v II. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v prvem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je
možno preurediti v stanovanje s tem, da se
kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da
vse preureditve izvede na svoje stroške in
s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški knjigi
na Telekom Slovenije, d.d. kot solastnina
celotne nepremičnine, v podpisovanju pa
je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk
predlog za vzpostavitev etažne lastnina in
bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__, k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu 549/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 41.700,00
EUR.
3. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni poslovni (stanovanjski) prostor
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-2, ki se nahaja v IV. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.

Prostor leži v drugem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor
je možno preurediti v stanovanje s tem, da
se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške
in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški
knjigi na Telekom Slovenije d.d. kot solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju
pa je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk
predlog za vzpostavitev etažne lastnine in
bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina pri
podvl. št. 2448/__, k.o. Kočevje, ki stoji na
parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim
delom zemljišča pod stavbiščem v deležu
do 610/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 44.400,00
EUR.
4. Nova Gorica - Palude, stavbno zemljišče, v naravi odprto skladišče na lokaciji
Palude, skupne površine 2.788,00 m2, s parcelnimi številkami 1030/1, 1033/6, 1027/4
in 1027/5, vse k.o. Nova Gorica; vse se
prodaja kot celota.
Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 335.000,00
EUR.
5. Nova Gorica, Gradnikove brigade 15,
stanovanje št. 39, v osmem nadstropju,
površine 32,80 m2 (soba s kuhinjo, kopalnica z WC-jem, hodnik, klet). Stanovanje
leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti
K+P+10, ki je bil zgrajen leta 1979. Stanovanje z ident. številko dela stavbe 2304-770-39
(etažni del) na naslovu Gradnikove brigade 15, Nova Gorica, je vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina pri podvložku št.
2590/43, k.o. Nova Gorica, na ime Telekom
Slovenije, d.d. in leži na parc. št. 492/3, k.o.
Nova Gorica.
Izhodiščna prodajna cena je 52.400,00,00
EUR.
6. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc.
št. 1662.S, in dvorišče s parc. št. 806/1, obe
parceli k.o. Trbovlje, v deležu 177/1000 od
celote. Objekt je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Nepremičnine so vpisane
v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 291.000,00
EUR.
7. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v pritličju stavbe z ident. št.
stavbe 1306 ES, v izmeri 157,57 m2; nepremičnina z oznako 5.E, na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zk kot etažna
lastnina Telekom Slovenije, d.d. v podvložku
št. 2488/6, k.o. Celje, ki stoji na parc. št.
2236, k.o. Celje, pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu 1019/10000.
Poslovnemu prostoru pripada tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano v zk vložku št.
2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan
kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu 15/100 od celote. Objekt s poslovnimi
prostori ima vso komunalno infrastrukturo;
na dvorišču objekta je parkirišče. Prostori
so obnovljeni leta 2002.
Izhodiščna prodajna cena je 136.000,00
EUR.
8. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni
poslovni prostori v prvem nadstropju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri
163,11 m2; nepremičnina z oznako 11.E,
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na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje, je
vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. v podvložku
št. 2488/12, k.o. Celje, ki stoji na parc.
št. 2236, k.o. Celje s pripadajočim delom
zemljišča pod stavbiščem v deležu do
945/10000. Poslovnemu prostoru pripada
tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano
v zk vložku št. 2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom
Slovenije, d.d. v deležu 15/100 od celote.
Na dvorišču objekta je parkirišče. Poslovni
prostori so obnovljeni leta 2002.
Izhodiščna prodajna cena je 146.000,00
EUR.
9. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 09, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku
št. 1842/31, k.o. Koroška vata.
Izhodiščna prodajna cena je 5.800,00
EUR.
10. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 11, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku
št. 1842/33, k.o. Koroška vata.
Izhodiščna prodajna cena je 5.800,00
EUR.
11. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri podvložku
št. 1842/34, k.o. Koroška vrata.
Izhodiščna prodajna cena je 5.800,00
EUR.
12. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 18, površine 12,30 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri podvložku
št. 1842/40, k.o. Koroška vrata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.900,00
EUR.
13. Maribor, Cesta zmage 92 – stanovanje št. 11, v prvem nadstropju, površine
69,28 m2 (kuhinja z jedilnico, dnevna soba,
dve sobi, kopalnica, hodnik, loža, klet). Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu,
etažnosti K+P+12, ki je bil zgrajen leta 1978.
Stanovanje, ki se nahaja na naslovu Cesta
zmage 92, Maribor, ima identifikacijsko številko dela stavbe 659-3064-198 in leži na
parc. št. 2405/1, k.o. Tabor. Nepremičnina,
ki je predmet prodaje zemljiškoknjižno ni
urejena; Telekom Slovenije, d.d. razpolaga
s kopijo kupoprodajne pogodbe.
Izhodiščna prodajna cena je 67.900,00,00
EUR.
14. Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7,
stanovanje v mansardi, površine 48,70 m2
(soba, dnevna soba, kuhinja, predprostor,
kopalnica). Stanovanje se nahaja v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+M, ki je bil zgrajen leta 1930
in je bil obnovljen leta 1990. Nepremičnina
je skupaj s tehnološkimi prostori Telekoma
vpisana v zemljiški knjigi v deležu (del, ki se

prodaja predstavlja delež 15/100 od pripadajočega solastnega deleža Telekom Slovenije, d.d., ki znaša 40/100 od celote), s parc.
št. 107/3, v zk vložku št. 280, k.o. Lovrenc
na Pohorju.
Izhodiščna prodajna cena je 20.720,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 10. 2. 2010.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 10. 2. 2010, do 12. ure.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(natančen naziv in naslov, davčna številka,
EMŠO),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne-prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki TR
računa (naziv banke in št. računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra
pri AJPES.
Drugi pogoji
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami, oziroma davek na
dodano vrednost, in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti,
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 31. 3. 2010.
Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru.
Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu
znesek v višini 1.000,00 EUR + DDV kot
odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico,
da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe
z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan v času od
9. do 12. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in telefonskih številkah:

Št.

4 / 22. 1. 2010 /

Stran

111

– za nepremičnino pod zap. št. 1. – na
tel. 01/234-15-92, Jana;
– za nepremičnine pod zap. št. 2. in 3. –
na tel. 01/500-62-03, Gregor;
– za nepremičnino pod zap. št. 4. in
5. – na tel. 05/333-57-36, Damjan ali
05/333-56-33 Nataša;
– za nepremičnine pod zap. št. 6., 7. in
8. – na tel. 03/428-35-65, Nada;
– za nepremičnine od zap. št. 9. do zap.
št. 14. – na tel. 02/333-22-33, Edith.
Telekom Slovenije, d.d.
član uprave
mag. Željko Puljić
Št. 01/2010
Ob-1144/10
Na podlagi 26. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/08 in 74/08) in
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 100/09), objavlja
Športno rekreacijski center Tivoli
javno zbiranje ponudb
za oddajo športno rekreacijskih
površin v najem
(Športni center Savsko naselje)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Športno rekreacijski center
Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za obdobje petih let za najem športno rekreacijskih površin v najem
– Športni center Savsko naselje.
3. Predmet najema: predmet najema zajema:
1. Zemljišče parc. štev. 1294/17,
1294/18, 1294/20, 1292/4, 290/1, 1289/1
1294/38, delno 1319/3, vse k.o. Bežigrad,
in
– zazidan pritlični servisni objekt, v katerem sta dve garderobi, s prostoroma za
prhanje, dva WC-ja, shramba za delovno
orodje, kotlovnica z grelnikom vode na elektriko ali na toplotno črpalko ter prostor za
delavce na objektu;
– tristezno balinišče;
– asfaltna ploščad velikosti rokometnega igrišča, na katerem je skate (deskarski) poligon;
– dve košarkarski igrišči z asfaltno
prevleko, s štirimi kovinskimi nosilci za koš,
s štirimi košarkarskimi tablami in štirimi košarkarskimi obroči;
– dve peščeni igrišči za odbojko;
– dve asfaltni ploščadi za igro badmintona;
– osem peščenih igrišč za tenis, ograjenih s kovinsko mrežno ograjo višine 3 m in
šestnajstimi kovinskimi nosilci za teniške
mreže ter osmimi mrežami za tenis;
– vodovodno napeljavo za namakanje
teniških igrišč.
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji in je dosegljiva na spletni strani
organizatorja dražbe: www.zavod-tivoli.si
Zainteresirani najemnik, ki namerava
na navedenem območju postaviti še dodatne objekte za potrebe izvajanja športno
rekreacijskih dejavnosti ali za nudenje hrane in pijač ali opravljanje druge dejavnosti,
mora predložiti celovito urbanistično prevedbo (idejno programsko zasnovo območja)
v skladu s podrobnimi merili in pogoji iz
Odloka o PUP za plansko celoto B3 Savsko
naselje (Uradni list RS, št. 27/87, 15/89,
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27/92, 63/99) in Odloka o PUP za plansko
celoto B1 Bežigrad - zahod (Uradni list RS,
št. 26/87, 15/89, 27/92, 63/99, 18/02, 118/03
in 123/04) in predlog investicij, ki jih bo ponudnik izvedel v 5 letih.
4. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo za najem lahko oddajo 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
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo
priložiti lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
5. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine je
18.000,00 €. Cena je določena brez DDV.
Uspeli ponudnik bo moral plačati najemnino vsak mesec za naprej, in sicer do 5.
v mesecu.
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 9. 2. 2010 plačati varščino v višini 10% izklicen cene letne najemnine na
transakcijski račun; podračun pri URSJP:
01261-06030721152: »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb« in original potrdilo
priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni
po opravljenem javnem zbiranju ponudb.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
6. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Športno rekreacijski center Tivoli, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana. Na kuverti mora biti oznaka »Ne
odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
10. 2. 2010, do 12. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
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Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem nepremičnin in objektov
skupaj.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če
bo več najugodnejših ponudb, bodo s temi
ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema za zemljišče, je
javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 1. 5. 2010.
7. Informacije: dodatne informacije lahko
interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Natalija Panzova, na tel. 01/430-66-60.
8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
9. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
10. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Športno rekreacijski center Tivoli
Ob-1130/10
Na podlagi sklepa skupščine družbe Adriafin d.o.o. z dne 31. 8. 2009, objavljamo
poziv za zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Razpisovalec: Adriafin, svetovanje in
opravljanje finančnih poslov, d.o.o., Vojkovo
nabrežje 30, 6000 Koper, matična številka
1857606, identifikacijska številka za DDV:
SI 77569008, objavlja poziv za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v Ankaranu.
I. Predmet prodaje je:
– nepremičnina – komunalno opremljeno pozidano zemljišče, parcelna številka
779/4, v skupni izmeri 5.591 m2, vknjižena
v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kopru, številka 79, k.o. Oltra, skupaj s pritlično stavbo, ki stoji na navedeni
parceli.
II. Ostali pogoji prodaje:
a) Mestna občina Koper ima na podlagi
Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 17/2003) predkupno pravico na navedeni
nepremičnini;
b) nepremičnina se prodaja po sistemu
videno-kupljeno. Davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarja in stroške prepisa
plača kupec;
c) ponudnik, ki ga razpisovalec izbere
na podlagi tega javnega poziva za zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine, sklene
z razpisovalcem prodajno pogodbo za njen
nakup na podlagi vzorca pogodbe, ki ga
sestavi razpisovalec. Ponudnik, ki je zainteresiran oddati ponudbo za nakup nepremičnine, podpiše izjavo na obrazcu, da se
strinja z vsebino vzorca pogodbe in jo priloži
ponudbi. Izjavo z obrazcem bo razpisovalec
poslal ponudniku na naslov, ki ga bo le-ta
sporočil na tel. 051/309-047 – kontaktna
oseba Vinko Stupar. Ob sklenitvi pogodbe
se v vzorec vnesejo manjkajoči podatki in
določila o plačilu davka;
d) nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru
ponudnika oziroma okoliščini, da razpisova-

lec ni izbral nobenega ponudnika, bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od preteka
roka za predložitev ponudb. Razpisovalec
javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika;
e) pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v roku 15 dni od datuma, ko sta kumulativno izpolnjena naslednja
pogoja:
– od datuma, ko je bil ponudnik obveščen, da je bil izbran kot najugodnejši ponudnik in
– od datuma prejema potrdila s strani
Mestne občine Koper, s katerim izjavlja, da
se odpoveduje predkupni pravici;
f) če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
o prodaji nepremičnine v roku 15 dni od datuma, ko je bil obveščen, da je bil izbran kot
najugodnejši ponudnik oziroma pridobitve
potrdila iz druge alineje točke e), se šteje da
odstopa od namere skleniti pogodbo. V tem
primeru se plačana varščina ne vrača. Če
ponudnik po sklenjeni pogodbi ne plača kupnine skladno z določili sklenjene pogodbe,
se šteje, da je pogodba razvezana. V tem
primeru se plačana varščina ne vrača;
g) način in rok plačila: najugodnejši
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
30 dni po sklenitvi in notarski overitvi prodajne pogodbe na transakcijski račun št.
10100-0037555970, pri Banki Koper d.d.;
h) pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini
30.000,00 EUR, na transakcijski račun št.
10100-0037555970, pri Banki Koper d.d. in
potrdilo o njenem plačilu priložiti ponudbi.
Položena varščina se všteje v kupnino in
se ne obrestuje. Po opravljenem odpiranju
ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, varščina vrne brez obresti v roku
15 dni od odpiranja ponudb;
i) ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru – kontaktna oseba: Vinko Stupar, tel. 051/309-047, ista oseba je
pooblaščena tudi za ostale kontakte v zvezi
s prodajo nepremičnine po tem pozivu za
zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine;
j) Ponudba se pošlje na naslov Adriafin
d.o.o., Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper,
najkasneje do 12. 3. 2010;
k) Ponudba se označi: »Ponudba za nakup nepremičnine v Ankaranu« in mora vsebovati naslednje elemente:
– višino ponujene cene brez DDV oziroma davka na promet nepremičnin,
– potrdilo o plačani varščini v višini
30.000,00 EUR, na transakcijski račun št.
10100-0037555970, pri Banki Koper d.d. in
številko transakcijskega računa za vračilo
varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo,
– notarsko overjeno pisno pooblastilo
osebe za zastopanje v postopku oddaje ponudb kolikor gre za pravno osebo, ki je ne
zastopa zakoniti zastopnik,
– izpisek iz sodnega registra, matično in
identifikacijsko številko za DDV, če je ponudnik pravna oseba,
– potrdilo o državljanstvu, matično in
davčno številko, če je ponudnik fizična
oseba,
– podpisano izjavo na obrazcu, da se
ponudnik strinja z vsebino vzorca prodajne
pogodbe,
– vzorec prodajne pogodbe, s parafirano
vsako stranjo pogodbe;
l) V primeru, da ponudnik ponudbi ne
priloži vseh listin iz prejšnjega odstavka tega
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javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, se njegova ponudba šteje
za nepopolno;
m) Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
Adriafin d.o.o.
Ob-1078/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št.
65/07), Odloka o proračunu Občine Bloke
za leti 2009 in Letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Bloke za
leti 2008 in 2009 Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parcel
1. Prodajalec: Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas tel. 01/70-98-918, faks
01/70-98-840.
2. Predmet prodaje: stavbna zemljišča:
A. parcela št. 447/1, k.o. Radlek – travnik, v izmeri 726 m2, vl. št. 232.
Izhodiščna (najnižja cena) 14.520,00 €.
B. parcela št. 395/1, k.o. Krajič – ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 948 m2, vl. št.
187.
Izhodiščna (najnižja cena) 20.856,00 €.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Varščina znaša za 10 odstotkov ponujene cene.
3. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do srede, 12. 2. 2010, do 10. ure, na naslov:
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
s pripisom «ne odpiraj! Javni razpis za nakup parcel.«
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je
predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis
iz poslovnega registra Slovenije, fizične
osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta.
– Fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa.
– Pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa.
– Navedbo nepremičnin, ki so predmet
nakupa.
– Ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu.
– Dokazilo o plačani varščini.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 12. 2. 2010, ob 10.30, v sejni sobi
Občine Bloke Nova vas 4a.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe

bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na
isto nepremičnino lahko komisija za izvedbo
postopka prodaje opravi z najugodnejšimi
ponudniki dodatna pogajanja.
5. Drugi pogoji:
– Na javnem razpisu lahko sodelujejo
državljani Republike Slovenije in državljani
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske
unije.
– Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini 10 odstotkov ponujene cene
in jo nakazati na UJP Postojna, 01350 –
0100002737 do dneva izteka roka, ki je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo varščina vrnjena brez obresti v 8
dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu
ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
– Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem
obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo
komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe
je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu najkasneje
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
– Občina Bloke si pridržuje pravico, da
po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom
oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
– Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
– Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev in
stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje v 8
dneh po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma
izstavitvi računa na UJP Postojna, 01350 –
0100002737, sicer se šteje da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje
pogodbenih rokov plačila s strani kupca je
torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne
pogodbe, ob kateri si Občina Bloke obdrži
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vplačano varščino. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen s tem razpisom je bistvena
sestavina pravnega posla.
Po predhodnem dogovoru je možen
ogled parcel, ki so predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, ali na
tel. 01/70-98-918, vsak delavni dan. Kontaktna oseba: Jožica Anzeljc, e-mail: joza.anzeljc@bloke.si.
Občina Bloke
Št. 478-00079/2007
Ob-1079/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sklepov Občinskega sveta Občine Metlika,
št. 478-00079/2007, št. 478-00047/2007, št.
478-00041/2008 z dne 6. 2. 2009 objavlja
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Metlika
1. Prodajalec: Občina Metlika, Mestni
trg 24, Metlika, tel. 07/30-63-100, faks
07/36-37-402.
2. Predmet prodaje: stavbna zemljišča
A. parc. št. 75/3.S, stanovanjska stavba,
v izmeri 149 m2, k.o. Podzemelj;
parc. št. 1731, njiva, v izmeri 3.870 m2,
k.o. Podzemelj.
Nepremičnini sta vpisani pri zemljiško
knjižnem vložku številka 364, k.o. Podzemelj.
Nepremičnina parc. št. 75/3.S se v celoti
nahaja v območju poselitve. Na njej stoji
stanovanjska hiša (hišna številka Boginja
vas 3), ki je stara in dotrajana stavba. Za
sodobne stanovanjske potrebe hiša ni primerna, z zasilnim popravilom pa bi bila lahko uporabna za zasilne in občasne gospodarske oziroma kmetijske namene, spravilo
materiala in orodja. Ob parceli poteka vaška
asfaltna pot. Hiša nima priključkov. Je pa na
sosednjih zemljiščih električno, vodovodno
in telefonsko omrežje. Nepremičnina parc.
št. 1731 se deloma nahaja v območju poselitve, in sicer ca. 25% celotne površine
parc. št. 1731, preostali del pa se nahaja
na območju kmetijskih zemljišč. Na parc. št.
1731 se nahaja gospodarsko poslopje, ki je
lesena, delno v lesenem predalčju zidana
stavba. Priključkov in napeljav nima. Objekt
je omejeno uporaben za pomožne potrebe.
Parc. št. 1731 se na podlagi tega postopka javnega zbiranja ponudb odprodaja
v delu, ki se nahaja v območju poselitve,
preostali del parcele pa se prodaja po pravilih prodaje kmetijskih zemljišč.
Zemljišči se prodajata kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
nepremičnin pod točko A tega javnega zbiranja ponudb, v zakonitem roku, vloži na
Upravni enoti Metlika, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ki jo
je vložila Občina Metlika in katere predmet
je prodaja kmetijskih zemljišč, in sicer dela
nepremičnine parc. št. 1731 in celotne parc.
št. 1730, obe v k.o. Podzemelj.
Izhodiščna cena za nepremičnini, ki sta
predmet te objave (parc. št. 75/3 in del parc.
št. 1731, torej brez delov nepremičnin, ki se
nahajajo na območju kmetijskih zemljišč),
znaša 15.870,00 EUR.
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Izhodiščna cena za nepremičnini, ki sta
predmet te objave skupaj s ceno nepremičnin, katerih nakup je pogoj za veljavnost ponudbe (1731, 1730 in 75/3.S), znaša
23.077,00 EUR.
V ceno ni vključen 2% davek na promet
z nepremičninami, ki ga plača kupec.
B. parc. št. 1738, njiva, v izmeri 2.370 m2,
k.o. Podzemelj.
Nepremičnina je vpisana pri zemljiško
knjižnem vložku številka 364, k.o. Podzemelj.
Nepremičnina se deloma nahaja na območju poselitve, in sicer cca. 10% celotne
površine, preostali del le-te pa se nahaja na
območju kmetijskih zemljišč. Parc.št. 1738
se na podlagi tega postopka javnega zbiranja ponudb odprodaja v delu, ki se nahaja
v območju poselitve, preostali del parcele
pa se prodaja po pravilih prodaje kmetijskih
zemljišč.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg ponudbe na podlagi tega javnega zbiranja ponudb, v zakonitem roku, vloži
na Upravni enoti Metlika, vlogo za sprejem
ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ki jo
je vložila Občina Metlika in katere predmet
je prodaja kmetijskega zemljišča, in sicer del
nepremične parc. št. 1738 in celota parc. št.
1739, obe k.o. Podzemelj.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave (del parc. št. 1738, torej
je brez delov nepremičnin, ki se nahajajo na območju kmetijskih zemljišč) znaša
1.105,00 EUR.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave skupaj s ceno nepremičnin, katerih nakup je pogoj za veljavnost
ponudbe (parc. št. 1738 in parc. št. 1739
v celoti) znaša 6.717,00 EUR.
V ceno ni vključen 20% davek na dodano
vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
C. parc. št. 1745/2, njiva, v izmeri
2.331 m2, travnik 1.100 m2, k.o. Podzemelj.
Nepremičnina je vpisana pri zemljiško
knjižnem vložku številka 364, k.o. Podzemelj.
Nepremičnina parc. št. 1745/2 se deloma
nahaja v območju poselitve, in sicer cca.
10% celotne površine, preostali del le-te pa
se nahaja na območju kmetijskih zemljišč.
Parc.št. 1745/2 se na podlagi tega postopka
javnega zbiranja ponudb odprodaja v delu,
ki se nahaja v območju poselitve, preostali
del parcele pa se prodaja po pravilih prodaje
kmetijskih zemljišč.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg ponudbe na podlagi tega javnega zbiranja ponudb, v zakonitem roku, vloži
na Upravni enoti Metlika, vlogo za sprejem
ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ki jo
je vložila Občina Metlika in katere predmet
je prodaja dela kmetijskega zemljišča parc.
št. 1745/2 in celotna parc. št. 1744/1, obe
k.o. Podzemelj.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave (del parc. št.1745/2, torej
je brez delov nepremičnin, ki se nahajajo na območju kmetijskih zemljišč) znaša
1.870,00 EUR.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave, skupaj s ceno nepremičnin, katerih nakup je pogoj za veljavnost
ponudbe (parc.št. 1744/1 in parc.št. 1745/2
v celoti), znaša 8.345,36 EUR.
V ceno ni vključen 20% davek na dodano
vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
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3. Deli nepremičnin, ki se nahajajo na
območju kmetijskih zemljišč, se bodo odprodali v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (UPB1 Uradni list RS, št. 55/03),
ponudba za njihovo prodajo pa je obešena
na oglasni deski Upravne enote Metlika in
objavljena na enotnem državnem portalu
E-uprave.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca. Plačilo kupnine v predpisanem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarske overitve, vpisa v zemljiško knjigo
ter davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost.
7. Zemljiškoknjižni prenos se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
8. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične
osebe, ki so državljani članic Evropske unije
ter pravne osebe in samostojni podjetniki
s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije.
Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo osebno v zaprti ovojnici do
16. 2. 2010, do 12. ure, na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
9. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je
predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis
iz poslovnega registra Slovenije, fizične
osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa;
– pravne osebe morajo navesti: naziv
in sedež, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa in navedbo
zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe in za katere vlagajo ponudbo;
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izklicne cene (brez DDv-ja oziroma davka na
promet z nepremičninami);
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačani varščini ter številko
transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo varščine v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
10. Ponudba mora veljati še najmanj 45
dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
11. Ponudnik mora za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% ponujene
cene za odkup nepremičnin, ki se prodajajo
in mora biti nakazana na transakcijski račun
Občine Metlika pri Banki Slovenije, številka
01273-0100016016. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,

uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe. V primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
13. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Metlika dne 19. 2.
2010, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnike. Ne glede
na navedeno komisija pozove ponudnika, ki
je oddal nepopolno ponudbo k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
po prejemu poziva za dopolnitev.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala kot edini kriterij višino
ponujene kupnine. V primeru, če je med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
14. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Metlika
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
15. Z najugodnejšim ponudnikom se
sklene kupoprodajna pogodba najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
16. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
17. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini
Metlika, Mestni trg 24, Metlika, soba št. 23,
(kontaktna oseba: Jasna Brus Rožman), tel.
07/36-37-401.
Občina Metlika
Ob-1101/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 982/16, pot, v izmeri 268 m2, vpisano v zk
vl. št. 1454, k.o. Črnuče.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
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v območju urejanja v območju urejanja BR
6/1, m.e. 8/1.
2.3 Območje urejanja BR 6/1, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja
BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in
BP 6/3 Opekarna Črnuče (Uradni list RS,
št. 64/09).
2.4 Izhodiščna cena je 100.000,00
EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup

nepremičnine v območju urejanja BR 6/1
Stare Črnuče« na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 10. 2. 2010, s pričetkom ob 9. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1102/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. št.
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 937/127 dvorišče, v izmeri 330 m2, vpisano v zk vl. št. 1125, k.o. Šentvid nad
Ljubljano.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 4/3 Pržanj, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
2.3 Območje urejanja ŠS 4/3 Pržanj, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z določili Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto Š4 – Dravlje.
2.4 Izhodiščna cena je 100.000,00
EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v območju urejanja ŠS 4/3
Pržanj« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 10. 2. 2010, s pričetkom ob 9. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-938/2009/DF
Ob-1128/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 344/4, dvorišče v izmeri 82 m²,
vpisano v zk vl. št. 855, k.o. Bežigrad.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja BS 1/4 Koroška, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
2.3 Območje urejanja BS 1/4 Koroška,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto B 1 – Bežigrad
zahod.
2.4 Izhodiščna cena je 23.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,

številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v območju urejanja BS 1/4 Koroška« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 10. 2. 2010, s pričetkom ob 10. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1129/10
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jin 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
Prodaja poslovnega prostora z nadstreškom v Gospodarski coni Todraž, Todraž
1, 4224 Gorenja vas, ki stojita na parc. št.
843/9 in 483/10, k.o. Dolenja Dobrava, in
sicer v naslednjih izmerah: poslovni prostor v izmeri 378 m2, nadstrešek v izmeri
160 m2 in funkcionalno zemljišče v izmeri
1.006 m2.
Prodajata se obe nepremičnini skupaj,
ker predstavljata funkcionalno povezano
celoto.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je
urejeno, nepremičnini sta komunalno opremljeni.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za obe nepremičnini skupaj
znaša 234.000 evrov. Prodaja nepremičnin
pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami (2%). Davek na promet
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 ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki 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 razpi-
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snega 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 pro
izvodno-predelovalno dejavnost ter da bo
v ta namen v roku enega leta po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe zaposlil vsaj 5 delavcev za polni delovni čas,
– da bo sam nosil vse stroške, povezane
z morebitno adaptacijo kupljenih prostorov.
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 26. 2. 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 26. 2. 2010, ob 12. uri,
v sejni sobi, na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
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. 04/518-31-24.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane
Ob-1164/10
Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v zakup
Predmet javnega razpisa je oddaja v zakup nepremičnine, ki obsega 4500 m² površine na naslednjih zemljiščih, na lokaciji ob
Masljevi ulici v Domžalah:
– del parc. št. 3168/1 – ZKV 2269, k.o.
Domžale,
– del parc. št. 3169/1 –ZKV 1328, k.o.
Domžale.
Izhodiščna vrednost zakupnine za 1 m²
letno je 8,23 € (brez DDV), rok trajanja zakupa je tri leta.
Ponudbe interesentov morajo vsebovati
naslednje dokumente:
1. izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
2. program oziroma vrsto dejavnosti, ki
se bo izvajala na zakupljenem zemljišču;
3. višino zakupnine za m², ki jo je ponudnik pripravljen plačati (izraženo v absolutnih številkah).
4. dokazilo o plačani varščini v višini
5.000,00 € na transakcijski račun Občine
Domžale, št. 01223-0100001491, odprt pri
Banki Slovenije.
Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj interesenti pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Domžale, Oddelek za urejanje pro-
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stora, Ljubljanska 69, Domžale, s pripisom:
»Javna ponudba za zakup zemljišča ob Masljevi ulici – ne odpiraj«.
Upoštevane bodo vse popolne ponudbe,
ki bodo prispele na vložišče Občine Domžale, v roku 10 dni od objave tega razpisa
v Uradnem listu RS.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, se ne bodo
upoštevale – o tem bodo ponudniki obveščeni.
Pri odločitvi o oddaji nepremičnine se
bosta upoštevala predloženi program dejavnosti ter ponudbena višina zakupnina.
Izbrani interesent je dolžan skleniti zakupno pogodbo v roku 8 dni po izboru in
plačati letno zakupnino pred prevzemom
lokacije.
Občina Domžale si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega ponudnika. Občina Domžale si nadalje pridržuje pravico, da
v roku 1 leta zmanjša površino zakupa za
200 m².
Vse dodatne informacije v zvezi z javno
ponudbo dobite po tel. 724-13-76. Ogled
lokacije je mogoč po dogovoru.
Udeleženci razpisa bodo o njegovem
izidu obveščeni praviloma v desetih dneh
po izbiri.
Občina Domžale
Št. 007-6/2010/1
Ob-1158/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Črta Marinčka, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje medicinske stroke – fizikalne in rehabilitacijske
medicine, z dnem 8. 1. 2009,
2. Bogomirja Orešnika, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje prometa – promet cestni, z dnem 11. 1.
2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1179/10
V skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
družbe Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
MP BPH d.d.), in veljavno zakonodajo MP
BPH d.d. objavlja naslednje
obvestilo
MP BPH d.d. poziva vse stranke, ki imajo
z MP BPH d.d. sklenjeno splošno pogodbo
o borznem posredovanju za nedoločen čas
in v obdobju od 1. 1. 2008 do dneva tega
obvestila niso izvršile nobene transakcije
s finančnimi instrumenti preko MP BPH d.d.,
da se v roku 30 dni od objave tega obvestila
oglasijo na sedežu ali v najbližji poslovalnici
družbe MP BPH d.d. (seznam poslovalnic je
objavljen na www.medvesekpusnik.si) z namenom pridobitve manjkajočih podatkov
o stranki oziroma ažuriranja podatkov.
Kolikor se stranke, ki ustrezajo zgornjim
kriterijem in nimajo stanja na trgovalnem
računu, ne bodo oglasile na sedežu ali v najbližji poslovalnici družbe MP BPH d.d. v roku
30 dni od objave tega obvestila, se šteje,
da je MP BPH d.d. s tem obvestilom podala
tem strankam odpoved od splošne pogodbe o borznem posredovanju, s 30 dnevnim
odpovednim rokom, saj za te stranke brez
uskladitve in ažuriranja obstoječih podatkov
zaradi zahtev veljavnih predpisov s področja
preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma ter trga finančnih instrumentov, ne
more opravljati storitev, dogovorjenih s splošno pogodbo o borznem posredovanju.
MP BPH d.d. obenem vse stranke, ki
imajo z MP BPH d.d. sklenjeno pogodbo
o borznem posredovanju za nedoločen čas,
in sicer ne ustrezajo kriterijem iz predhodnih
odstavkov, ker so opravile vsaj eno transakcijo s finančnimi instrumenti preko MP BPH
d.d. v koledarskem letu 2008, vendar v koledarskem letu 2009 niso opravile nobene
take transakcije ter nimajo stanja na trgovalnem računu, prijazno naproša, da pokličejo
na telefonsko številko 01/586-44-50 oziroma
brezplačno telefonsko številko 080/10-60
oziroma se oglasijo osebno na sedežu družbe ali v najbližji poslovalnici družbe MP BPH
d.d. in sporočijo, ali želijo pogodbeno razmerje ohraniti v veljavi ali ne.
Za vse informacije v zvezi s tem obvestilom se lahko obrnete na brezplačno tel.
080/10-60.
Medvešek Pušnik
Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana
uprava
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/2009-0413-4
Ob-8496/09
Pravila Sindikata dejavnosti družbenih
in državnih organov Slovenije Sindikat
delavcev v športu Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, Ravne a Koroškem, ki so hranjena na Upravni enoti Ravne na Koroškem
na podlagi odločbe številka 024-1/93-3/3,
izdane 3. 11. 1993 in vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
25, se z dne 18. 12. 2009 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Datum izbrisa, 18. 12. 2009 in številka odločbe, 101-8/2009-0413-2, se vpišeta
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem.
Št. 101-9/2009-3
Ob-8653/09
Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, Območna organizacija SKEI Pomurje, s sedežem Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona, ki so
v hrambi pri Upravni enoti Gornja Radgona
na podlagi odločbe št. 101-6/2006 z dne
20. 12. 2006 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 69, se
z dnem 5. 1. 2010 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101/1/2009-3
Ob-8688/09
Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata Mizarstva Hrast Šentlovrenc, Šentlovrenc 13a, 8212 Velika Loka, z odločbo
št. 028-24/93-3, z dne 14. 7. 1993, sprejeta
v hrambo pri Upravni enoti Trebnje, vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
9, prenehala veljati dne 18. 12. 2009.
Št. 101-51/2009
Ob-1021/10
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata kovinsko in elektroindustrije Slovenije, Sindikat družbe Strenia d.d., s sedežem v Ljubljani, Kavčičeva 66, ki se hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste
Polje, Proletarska cesta 1, Ljubljana, in je
vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 119, se z dnem 17. 12. 2009 izbriše
iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1083/10
Ime medijev: Moj Radio, Moj Radio 1. Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Sušin,
s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1085/10
Ime medija: Radio Kranj d.o.o.
Izdajatelj: Radio Kranj d.o.o., Stritarjeva
ulica 6, 4000 Kranj.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– KD Holding, Finančna družba d.d. Celovška 206, Ljubljana,
– FM Net d.o.o., Celovška 206, Ljub
ljana,
– Potrata Marjan, Smledniška 122, Kranj.
Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta: Aleš Resnik,
Radovan Teslič, Breda Božič.
Sprememba glavnega in odgovornega
urednika:
– Od 1. 1. 2010 dalje je vršilec dolžnosti
glavnega in odgovornega urednika Marjan
Potrata.
Ob-1086/10
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100%.

Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Sušnik, Vida Bališ, Brane
Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Karel
Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, Miloš Jenko.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Št. 019/10
Ob-1087/10
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Božo Jašovič, Matjaž Kovačič, France
Arhar, Aleš Žajdela, Dušan Drofenik, Gorazd
Trček, Cvetka Selšek, Igor Kragelj, Štefan
Belingar, Boris Pesjak, Romana Pajenk,
Sibil Svilan, Klemens Nowotny, Andrej Potočnik.
Ob-1114/10
Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki
imajo v našem premoženjskem stanju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj
5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic na dan 31. 12. 2009.

Territorium d.o.o., Banjavčičeva 22,
10000 Zagreb, Hrvaška, Hypo Alpe Adria
Banka AG, Alpen Adria Platz 1, 9020 Klagenfurt, Avstrija.
Nadzorni svet: Bojan Švigelj, Mitja Grum,
Samo Razinger.
Uprava: Blaž de Costa.
Ob-1134/10
Ime medija: Vaša televizija (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb,
ki imajo več kot 5% delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje
– 78,60%,
– Helena Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 21,40%.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1175/10
Radijski program: Radio Slovenske gorice.
Izvajalec: Radio Slovenske gorice, d.o.o.,
Podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost,
matična št.: 5708001.
Direktor: Janez Kurbus.
Odgovorna urednica: Tatjana Letnik.
Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec Janez Kurbus, stanujoč
Široka ulica 15, 2352 Selnica ob Dravi.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1132/10
Na podlagi 495. člena ZGD-1 in določb
6. člena Družbene pogodbe družbe Jeklocom, podjetje za finančno posredništvo in
upravljanje družb, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka:
1701720000 (v nadaljevanju: Družba), se
družbenikom vrne del vplačanih naknadnih
vplačil, v skupni višini 19.736,84 EUR, in
sicer v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži. Zaradi ugotovitve, da naknadna
vplačila niso bila namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi, da so bili osnovni
vložki v celoti vplačani ter da Družba nima
izgub in nima neporavnanih obveznosti,
vračilo naknadnih vplačil ne bo imelo nikakršnega vpliva na kritje osnovnega kapitala
Družbe.
Jeklocom d.o.o.
Ob-1059/10
Likvidacijski upravitelj zavoda Inštitut
ICCL – Zavod za primerjalno ustavno pravo, Ljubljana – v likvidaciji, matična številka
1719599000, na podlagi 412. člena Zakona
o gospodarskih družbah poziva upnike zavoda, naj prijavijo svoje terjatve v roku 30
dni od dneva objave tega poziva na naslov
Mahne d.o.o., Ellerjeva 11, 1000 Ljubljana
(računovodstvo ICCL). Sklep ustanoviteljev
zavoda o prenehanju zavoda je bil sprejet
7. 9. 2009 in je objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve »http://www.
ajpes.si/prs«.
Začetek likvidacije je vpisan v register
s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. Srg 2009/24600 z dne 9. 9. 2009.
Likvidacijski upravitelj dr. Bojan Tičar
Ob-1143/10
Likvidacijska upraviteljica družbe PRVI
KAPITAL, poslovno svetovanje, d. o. o.
– v likvidaciji, Trubarjeva ulica 11, 2000
Maribor, z matično številko 2262363000,
na podlagi sklepa ustanovitelja o likvidaciji družbe z dne 11. 1. 2010 in na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, Srg
2010/1122 z dne 15. 1. 2010, ter v skladu
z določilom 412. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD -1) objavlja poziv
upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva ali od objave sklepa o likvidaciji (ki ga objavi sodišče na spletnih
straneh AJPES), če ta rok poteče kasneje,
prijavijo svoje terjatve do družbe PRVI KAPITAL, poslovno svetovanje, d. o. o. – v likvidaciji. Terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijsko upraviteljico na naslov: PRVI
KAPITAL, d.o.o. – v likvidaciji, p. p. 1619,
2001 Maribor, s pripisom »Prijava terjatev«.
Upniki naj priložijo dokazila, ki dokazujejo
obstoj in višino terjatev. Hkrati likvidacijska
upraviteljica poziva dolžnike družbe PRVI
KAPITAL, poslovno svetovanje, d. o. o. –
v likvidaciji, da brez odlašanja poravnajo
svoje obveznosti do družbe.
PRVI KAPITAL, poslovno svetovanje,
d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijska upraviteljica
mag. Vlasta Babič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1084/10
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah, družba PA-KZ, družba za
nepremičnine in investicije, d.o.o. Slamnikarska cesta 1, 1230 Domžale, matična št.
1663437000 objavlja sklep:
Osnovni kapital družbe se po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša iz 1.909.431,22 EUR za
1.402.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 507.431,22 EUR. Direktor družbe poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
PA-KZ, družba za nepremičnine
in investicije, d.o.o.
direktor Damijan Lozar
Ob-1106/10
Direktor družbe Ortoestetik d.o.o., Meljski dol 36, 2000 Maribor, matična številka
2190842000, v skladu z določbami 520.
člena Zakona o gospodarskih družbah-1,
drugič objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejet s sklepom edinega
družbenika z dne 10. 12. 2009, in sicer,
da se osnovni kapital družbe Ortoestetik
d.o.o. v višini 34.000,00 EUR zmanjša za
26.500,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 7.500,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede po postopku rednega
zmanjšanja osnovnega kapitala. Direktor
družbe Ortoestetik d.o.o., v skladu z drugim
odstavkom 520. člena ZGD-1 poziva morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Ortoestetik d.o.o.
Ob-1145/10
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

Sklici skupščin
Ob-1136/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe
MC MEDICOR d.d. sklicuje uprava družbe
15. sejo skupščine
družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo v torek, 23. februarja 2010, ob
16.30, v prostorih družbe, Tbilisijska 81,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– predsednik skupščine: Janez Hafner,
– preštevalca glasov: Barbara Ravnik,
Jože Smrekar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje naslednje člane nadzornega sveta:
– prof. dr. Boris Pleskovič,
– prof. dr. Anton Jamnik,
– prof. dr. Olga Vraspir Porenta,
– mag. Jože Smrekar.
Mandat članom teče od 6. 1. 2010 do
5. 1. 2014.
Pojasnilo: zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta, bo skupščina izvolila nove člane nadzornega sveta.
3. Predlog sklepa uprave: za revizorja za
poslovno leto 2010 se imenuje ABC REVIZIJA, Dunajska cesta 101, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC MEDICOR d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave
sklica skupščine, vsak delovni dan, od 8.
do 12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC MEDICOR d.d.
prof. dr. Marjeta Zorc
predsednica uprave
Ob-1137/10
Spoštovani delničar, vabimo vas, da se
udeležite
9. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško
svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 22. 2.
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2010, ob 12. uri, v veliki sejni sobi, v 3. nadstropju družbe Helios Tovarna barv, lakov in
umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2009.
IV. Imenovanje članov nadzornega sveta.
V. Razno.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe, vsak
delovni dan, od 10. do 13. ure.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: Delničarji se lahko
udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da
najkasneje konec četrtega dne pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini na sedežu uprave družbe v registrirni
pisarni;
– s pooblastilom: Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje četrti dan pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni. Pooblastilo ostane
shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 18. 2. 2010 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina. Če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev te točke ni potrebna.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.
člena ZGD-1 in uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
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ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 22. 2. 2010, ob 13. uri, na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 9. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d. z dne 22. 2. 2010
K točki II.
Sklep:
V organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Mirnik.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž
Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009 v višini 5.446,72 EUR se uporabi za
naslednji namen:
– za razporeditev v preneseni dobiček
5.446,72 EUR.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
K točki IV.
Sklep:
Branimirju Bernotu, Mladenu Milahalcu
in Tomažu Založniku dne 13. 2. 2010 poteče
štiriletni mandat članov nadzornega sveta.
Za člane nadzornega sveta, z mandatno
dobo štirih let, se z dne 22. 2. 2010 izvolijo
Branimir Bernot, Mladen Mihalec in Tomaž
Založnik.
Heldom d.d.
Janez Mirnik
direktor
Ob-1170/10
Na podlagi 13. člena Statuta družbe Slovenijavino, podjetje za trgovino in storitve
d.d., Ljubljana, Frankopanska 11 (v nadaljnjem besedilu: Slovenijavino d.d.) sklicuje
direktor družbe
13. skupščino delničarjev
družbe Slovenijavino d.d.,
ki bo v torek, 23. februarja 2010, ob
10. uri, v prostorih družbe Energoplan d.d.,
Pod hribom 55, Ljubljana.
Za sejo skupščine predlagata uprava
družbe in nadzorni svet naslednji dnevni
red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine in preštevalca
glasov se izvolita osebi po predlogu uprave
oziroma delničarjev na skupščini. Zapisnik
skupščine vodi notar Jože Sikošek iz Ljub
ljane.
2. Spremembe in dopolnitve določb statuta
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Obstoječe dejavnosti iz 2. člena Statuta družbe Slovenijavino d.d se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) in se
dopolnijo z novimi dejavnostmi.
Dejavnost družbe
02.400 Storitve za gozdarstvo
11.010 Proizvodnja žganih pijač

11.020
11.030
11.040
11.070
20.140
41.100
41.200
42.110
42.120
42.130
42.210
42.220
42.910
42.990
43.110
43.120
43.130
43.210
43.220
43.290
43.310
43.320
43.330
43.341
43.342
43.390
43.910
43.990
45.110
45.190
45.200
45.310
45.320
46.130
46.170
46.190
46.340
46.390
47.190
47.250
47.260
47.410

47.420

Proizvodnja vina iz grozdja
Proizvodnja sadnih vin in
podobnih fermentiranih pijač
Proizvodnja aromatiziranih vin iz
grozdja
Proizvodnja brezalkoholnih pijač,
mineralnih in drugih stekleničenih
vod
Proizvodnja etilnega alkohola iz
fermentiranih surovin
Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
Gradnja cest
Gradnja železnic in podzemnih
železnic
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Testno vrtanje in sondiranje
Inštalirane električnih napeljav in
naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih,
ogrevalnih napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Oblaganje tal in sten
Steklarska dela
Pleskarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Postavljanje ostrešij in krovska
dela
Druga specializirana gradbena
dela
Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili
Trgovina z drugimi motornimi
vozili
Vzdrževanje in popravila motornih
vozil
Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo s pijačami
Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki
Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pijačami
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z računalniškimi napravami in
programi
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s telekomunikacijskimi napravami
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47.530 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s preprogami, talnimi in stenskimi
oblogami
47.590 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za
gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s knjigami
47.621 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami
47.640 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s športno opremo
47.750 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z novim blagom
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.210 Spremljajoče storitvene
dejavnosti v kopenskem prometu
55.209 Dejavnost počitniških domov in
podobnih nastanitvenih obratov
za kratkotrajno bivanje
56.101 Dejavnost restavracij in druga
strežba jedi
56.300 Strežba pijač
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
63.990 Druge dejavnosti informacijskih
storitev
64.200 Dejavnost holdingov
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih
skladov ter podobnih finančnih
subjektov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
66.120 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim
blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu
z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.112 Arhitekturna in urbanistična
dejavnost
71.129 Tehnično projektiranje in s tem
povezano svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
biotehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in
zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in
zakup
77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in
zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in
zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
80.200 Nadzorovanje delovanja
varovalnih sistemov
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška
dejavnost
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa
in rekreacije
85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
93.130 Obratovanje fitnes objektov
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic
96.021 Frizerska, kozmetična in
pedikerska dejavnost
96.030 Pogrebna dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti,
drugje nerazvrščene
2.2. Skupščina sprejme čistopis statuta,
kot je naveden v predlogu.
3. Sprememba članov nadzornega sveta
družbe Slovenijavino d.d.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Skupščina s funkcije članov nadzornega sveta družbe Slovenijavino d.d. odpokliče Simona Baniča, Mitjo Svoljšaka in
Izidorja Jermana.
3.2. Skupščina za nove člane nadzornega sveta družbe Slovenijavino d.d., za
mandatno dobo 4 let od dne imenovanja na
skupščini, izvoli 3 člane, kot sledi:
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– Zlatko Sraka;
– Oktavijan Aram;
– Katarina Zalar.
4. Določitev plačila članom nadzornega
sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini
250,00 EUR bruto na mesec, predsednik
nadzornega sveta pa 270,00 EUR bruto na
mesec. Plačilo vključuje tudi sejnino za največ dve seji v koledarskem mesecu. Člani
in predsednik nadzornega sveta prejmejo
plačilo za opravljanje funkcije v mesečnih
izplačilih, dokler opravljajo funkcijo.
5. Imenovanje finančnega revizorja
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za revidiranje poslovanja za poslovno
leto 2010 se imenuje revizorsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, skupaj z obrazložitvijo predlogov sklepov in predlogom
čistopisa statuta, je delničarjem na vpogled
na naslovu družbe Energoplan gradbeno
podjetje d.d., Pod hribom 55, Ljubljana, pri
Ivani Planinc, in sicer v tajništvu družbe,
vsak delovni dan, od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
10. do 12. ure.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci, člani nadzornega
sveta, zapisnikar in povabljen notar. Notarja
povabi sklicatelj skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so prijavili udeležbo na skupščini tri dni
pred sejo in so vpisani v delniško knjigo.
Prijava udeležbe se sporoča pisno in se
posreduje osebno, po pošti, s telegramom,
po faksu in po elektronski pošti.
Slovenijavino d.d.
direktor
Franc Boris Zajc
Ob-1180/10
Na podlagi Statuta družbe Skupina KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine
9, 1240 Kamnik, in v skladu z določbami
ZGD-1 upravni odbor družbe sklicuje
19. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v torek, 23. 2. 2010, ob 16. uri, na
lokaciji Fužine 9, 1240 Kamnik, objekt št.
144, 1. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem:
Ugotovi se da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje
Jure Prebil.
Za preštevalca glasov se imenujem Marko Smole.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Potrditev sklepov prejšnje skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora v sprejem: potrdijo se vsi sklepi, sprejeti na prejšnji
skupščini družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki je bila dne 10. 11. 2009.
3. Seznanitev s poročilom upravnega
odbora o poslovanju družbe za obdobje od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
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Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o poslovanju družbe
Skupina KIK Kamnik d.d. za obdobje od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
4. Sprejem sklepa o umiku lastnih delnic.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: skupščina sprejme sklep o umiku lastnih delnic.
5. Seznanitev s poročilom o sodnih sporih med družbo Skupina KIK Kamnik d.d. in
družbo KIK Kamnik d.o.o. – v stečaju.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o sodnih sporih med
družbo Skupina KIK Kamnik d.d. in družbo
KIK Kamnik d.o.o. – v stečaju.
6. Seznanitev s poročilom o sodnih sporih med družbo Skupina KIK Kamnik d.d. in
družbo Iskra Mehanizmi d.d.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o sodnih sporih med
družbo Skupina KIK Kamnik d.d. in družbo
Iskra Mehanizmi d.d.
7. Prenos dobička v kapitalske rezerve
oziroma v povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa upravnega odbora
v sprejem: celotni dobiček družbe se prenese v kapitalske rezerve.
8. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora v sprejem: osnovni kapital družbe se zmanjša na
5.974.000 EUR.
9. Delitev dobička in oblikovanje rezervnega sklada.
Predlog sklepa upravnega odbora v sprejem: celotni dobiček družbe se prerazporedi
v kapitalske rezerve.
10. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog upravnega odbora v sprejem:
osnovni kapital družbe se poveča z vplačilom
denarnega vložka v višini 2.500.001,60 EUR
s strani investitorja po predlogu upravnega odbora. Za vplačan denarni vložek se
izda 30.488 novih navadnih kosovnih delnic.
Emisijska cena delnice znaša 82,00 EUR.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do vplačila novih delnic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najmanj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev.
Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas.
Delničarji si lahko ogledajo dokumentacijo v zvezi s sklicano skupščino na sedežu družbe Fužine 9, 1240 Kamnik, po
predhodni pisni ali telefonski najavi tajništvu
družbe, na tel. 01/547-45-70, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka, med 9.30 in
14. uro.
Skupina KIK Kamnik d.d.
upravni odbor
Ob-1183/10
Na podlagi 22. člena Statuta družbe Casino Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger
na srečo, Ljubljana, Miklošičeva cesta 9 (vl.
št. 11232600 Okrožnega sodišča v Ljubljani,
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matična številka 5488044) in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava
in nadzorni svet družbe sklicujeta
20. skupščino
družbe Casino Ljubljana d.d.,
prirejanje posebnih iger na srečo,
Ljubljana, Miklošičeva cesta 9, ki bo
dne 23. 2. 2010, ob 12. uri, v prostorih
družbe na Dunajski 154 v Ljubljani
z naslednjim dnevnim redom:
1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednika skupščine se imenuje
Dušan Kecman.
Za preštevalca glasov se imenuje Metka
Markič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
2. točka: Povečanje osnovnega kapitala
s spremembo statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Osnovni kapital družbe v znesku
1.621.672,00 EUR se poveča z novimi
stvarnimi vložki v znesku 4.824.000,00 EUR
tako, da znaša 6.445.672,00 EUR.
2.2 Družba bo po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register izdala 4.824.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A. Emisijski
znesek ene delnice znaša 1 EUR. Emisijska vrednost vseh novih delnic je
4.824.000,00 EUR. Skupno število delnic
se poveča v enakem razmerju kot osnovni
kapital, tako da je osnovni kapital družbe
po povečanju osnovnega kapitala razdeljen
na 5.679.433 navadnih imenskih kosovnih
delnic razreda A in 766.239 neglasovalnih
imenskih participativnih kosovnih delnic razreda B, oziroma skupaj 6.445.672 delnic.
2.3 Nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralnem registru
pri KDD.
2.4 Navadne delnice razreda A zagotavljajo njihovim imetnikom:
a) pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
b) pravico do dela dobička (dividende),
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
2.5 Za prenos in pridobitev navadnih delnic je potrebno soglasje ministra, ki je pristojen za finance.
2.6. Druga vprašanja v zvezi z delnicami
so določena v statutu družbe.
2.7. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev se izključi.
2.8 Povečanje osnovnega kapitala družbe v znesku 4.824.000,00 EUR se izvede
s stvarnimi vložki, katerih predmet so naslednje terjatve upnikov do družbe:
– terjatev upnika HIT hoteli, igralnice,
turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica
7A, Nova Gorica, v skupni višini glavnice
1.944.000,00 EUR, na podlagi pogodbe
o odstopu terjatve po kreditni pogodbe med
kreditodajalcem Hypo leasing podjetje za
financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, in kreditojemalcem Casino Ljub
ljana d.d., prirejanje posebnih iger na srečo,
Ljubljana, Miklošičeva cesta 9, za kar upnik
prejme 1.944.000 novih navadnih imenskih
kosovnih delnic razreda A,
– terjatev upnika Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana,
v skupni višini glavnice 2.880.000,00 EUR,

na podlagi pogodbe o odstopu terjatve po
kreditni pogodbe med kreditodajalcem Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, in kreditojemalcem Casino Ljub
ljana d.d., prirejanje posebnih iger na srečo,
Ljubljana, Miklošičeva cesta 9, za kar upnik
prejme 2.880.000 novih navadnih imenskih
kosovnih delnic razreda A.
2.9 Povečanje osnovnega kapitala iz tč.
2.9 se izvede, tako da upnik vplača nove
delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala, s stvarnimi vložki
tako, da na družbo prenese celotno svojo
terjatev iz te točke tega sklepa.
Vpis postane neobvezujoč, če do 30. 3.
2010 niso izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– oba upnika – vpisnika vpišeta in s konverzijo vplačata celoten znesek povečanja
osnovnega kapitala in vse nove delnice in
– oba upnika vpisnika pridobita soglasje
ministra, pristojnega za finance za pridobitev navadnih delnic.
2.10 Povečanje osnovnega kapitala
s stvarnimi vložki bo, skladno s 334. členom
ZGD-1, pregledal revizor.
2.11 Nadzorni svet družbe je pooblaščen,
da uskladi statut družbe s tem sklepom
o povečanju osnovnega kapitala družbe
s stvarnimi vložki s stanjem po izvedenem
vpisu delnic.
3. točka: Sprememba statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Spremeni se prvi odstavek 11.a člena
statuta družbe tako, da se glasi:
»Uprava družbe je pooblaščena povečati osnovni kapital z izdajo novih delnic
za najdlje pet let po vpisu teh sprememb
statuta v register. Višino povečanja osnovnega kapitala določi uprava s soglasjem
nadzornega sveta, vendar največ do višine
2.000.000,00 EUR (odobreni kapital).«
Sklep stopi v veljavo z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala na podlagi sklepa
iz 2. točke te skupščine.
4. točka: Seznanitev z odstopom člana
NS
Skupščina se seznani z odstopom Igorja
Bončine z mesta predsednika in člana NS
družbe Casino Ljubljana d.d.
Pogoji udeležbe na skupščini – presečni dan
Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 19. 2. 2010. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno
pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na ta dan.
Rok za dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Rok za sporočitev predloga delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 zakona 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 organa vodenja ali
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nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Dostopnost obrazložitve sklepov
Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem
dostopne v prostorih družbe na Dunajski
154 v Ljubljani, vsak delovni dan od prvega
naslednjega delovnega dne od dne objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure.
Pridobitev popolnih besedil listin in predlogov
Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe na Dunajski
154 v Ljubljani, vsak delovni dan od prvega
naslednjega delovnega dne od dne objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena zakona.
Postopek uresničevanja glasovalne pravice
Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi
v skladu s četrtim odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne
pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča.
Objava sklica skupščine na spletu
Sklic skupščine družbe je objavljen na
internetni strani www.casino-lj.si.
Casino Ljubljana d.d.
predsednica začasne uprave
mag. Barbara Gunčar

Nasprotni predlogi
Ob-1162/10
Nasprotni predlog
Uprava družbe Blagovno trgovinski center d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, objavlja
nasprotni predlog za skupščino delničarjev,
ki je sklicana za dne 12. februarja 2010.
Nasprotni predlog k točki 2. dnevnega
reda, ki ga je predlagal delničar FI COM
d.o.o. se glasi:

Št.
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»2. Imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z 28. februarjem
2010, izvoli člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev:
1. Žitnik Franc, rojen 19. 9. 1933, Javorškova ulica 2.a, 1000 Ljubljana,
2. Janez Povše.«
Obrazložitev: Mali delničarji družbe BTC,
d.d., ki niso zaposleni v sistemu BTC, d.d.,
nimajo svojega stalnega predstavnika v Nadzornem svetu družbe BTC, d.d., ter tako nimajo možnosti posredno vplivati na nadzor
nad upravljanjem in vodenjem poslov družbe,
kar povzroča hkrati tudi netransparentnost
in nedoslednost pri uveljavljanju interesov
zunanjih lastnikov družbe. Zaradi zgoraj navedenih dejstev in razlogov delničar – predlagatelj meni, da se na mesto že upokojenega
direktorja PE BTC Ljubljana Vincencija Kocjančiča, na mesto člana nadzornega sveta
izvoli kandidat Franc Žitnik, delničar družbe
BTC. Žitnik Franc je sicer že upokojen, vendar dolgoletno uspešni direktor Gradbenega
podjetja Bežigrad, ki je tudi po upokojitvi 8
let uspešno vodil Nadzorni svet Gradbenega
podjetja Bežigrad. Franc Žitnik ima vse potrebne in zaželene izkušnje in znanje, in sicer, tako iz poslovodenja, kot tudi nadziranja
podjetja. Predlagani kandidat je s kandidaturo na ustrezen način seznanjen in je zanjo
podal tudi izrecno privolitev.
Potrebno izjavo Franca Žitnika skladno
z določili 255. členom ZGD-1C bomo predložili naknadno.
Drugemu predlaganemu kandidatu Janezu Povšetu na nasprotujemo.
Delničar – predlagatelj: FI COM d.o.o.,
Goran Šibić, direktor.
Nasprotni predlog z utemeljitvijo sklepa je objavljen na spletni strani družbe,
http://www.btc.si, in se nahaja v Kadrovsko
pravnem sektorju družbe, poslovna stavba
dvorana VII, soba št. 1, Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 10.
do 12. ure, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Blagovno trgovinski center d.d.
predsednik uprave
Jože Mermal
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Zavarovanja terjatev
SV 17/10
Ob-1103/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 17/10, DK 01/10, z dne 13. 1. 2010, je
bila nepremičnina - poslovni prostori z imenom »Bar BRUC«, v površini 117 m2, v pritličju in skladiščni prostori, v izmeri 21,50 m2,
v kleti poslovno-stanovanjske stavbe na
naslovu Razlagova ulica 9, 2000 Maribor,
zgrajene na parceli številka 1005/1, katastrska občina Maribor - Grad; last dolžnice
- zastaviteljice Janje Vrecl do 1/1, zastavljene v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
390.000,00 EUR, s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 23. 1. 2035.
SV 148/06
Ob-1104/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 42/2010 z dne
14. 1. 2010, je 1,5-sobno stanovanje, številka 3, v izmeri 46,70 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Fala
040, Fala, ki stoji na parceli številka 103/5,
pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 141,
katastrska občina Gerečja vas, in je last
Lidije Kobal, EMŠO 2611975505746, stanujoče Ulica Ruške čete 004, 2342 Ruše,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 376/93,
z dne 19. 10. 1993, sklenjene med družbo
Dravske elektrarne Maribor, p.o. kot prodajalko in Golob Zorico kot kupovalko, izjave
družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
z dne 9. 1. 2004, izpiska iz matične knjige
umrlih z dne 9. 12. 2002, za Ljudmilo Legiša, in Darilne pogodbe, opr. št. SV 148/06,
sklenjene med Zorico Golob kot darovalko
in Golob Aleksandrom kot obdarjencem,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v znesku 47.000,00 EUR,
s pp.
SV 24/10
Ob-1105/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 24/10 z dne
11. 1. 2010, je bila nepremičnina, to je
stanovanje številka 2, v večstanovanjski
hiši na naslovu Ulica Staneta Severja 4,
2000 Maribor, v izmeri 89,30 m2, in kletni
prostori v izmeri 7,48 m2, številka stavbe
1318, del stavbe številka 2, identifikator
678-1318-002, ki stoji na parceli številka
1620, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnika – zastavitelja Edija Širec
in zastaviteljice Klare Mihaldinec, vsakega
do 1/2, in sicer na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 12. 2009, sklenjene
med Damijanom Budjo – kot prodajalcem
in med Klaro Mihaldinec in Edijem Širec
– kot kupcema, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična
številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do
dolžnika – zastavitelja Edija Širec, v višini

44.000,00 EUR, s pripadki, ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 1. 2025,
oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica
upnika.
SV 16/10
Ob-1108/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 16/10 z dne 12. 1. 2010,
je nepremičnina, stanovanje št. 3, v izmeri
82,87 m2, z ident. št. dela stavbe 3693/3.E,
v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Šarhova ulica 105, stoječe na parc.
št. 2618, k.o. Studenci, katere lastnica do
celote je Jenka Veltruski, Šarhova ulica 105,
2000 Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. S-208/93,
z dne 1. 10. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck eGen, Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija, en. id. št.
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnice Jenke Veltruski, Šarhova ulica
105, 2000 Maribor, v višini 16.000,00 EUR,
s pripadki.
SV 37/2010
Ob-1109/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 37/2010 z dne 13. 1.
2010, je bilo stanovanje v skupni izmeri
23,40 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Pot na Pilarno 9, Tržič,
z ident. oznako stavbe 97, k.o. Tržič, stoječi
na parc. št. 381/1, k.o. Tržič, last zastavitelja Mića Jurića, Pot na Pilarno 7, Tržič, na
podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. ST – 17/2004, z dne 15. 10. 2004,
sklenjene s prodajalko Bombažno predilnico
in tkalnico Tržič d.d., Predilniška cesta 16,
Tržič, zastavljeno v korist zastavnega upnika HIPPA, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče, matična številka 1274759000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10.000,00 EUR, s pripadki, z letno obrestno
mero v višini 13.5%, z zapadlostjo zadnjega
obroka glavnice dne 31. 1. 2014, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz posojilne pogodbe
št. 210003.
SV 7/2010
Ob-1110/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marije Ternar iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 7/2010 z dne 12. 1. 2010, je bilo dvosobno stanovanje s kletjo, številka 9, v pritličju stavbe, identifikacijska številka posameznega dela stavbe 3.E, v skupni izmeri
67,43 m2, v stanovanjski stavbi 94.ES, ki
stoji na parceli številka 678/7, vpisani v vložno številko 394, katastrska občina Sveti
Jurij, na naslovu Sveti Jurij 12C, 9262 Rogašovci, ki je v lasti kreditojemalke – zastaviteljice Valner Jožefe, Dobrna 41, Dobrna, na
podlagi prodajne pogodbe, zapisane v notarskem zapisu, pod opr. št. SV 408/2009
z dne 18. 11. 2009, sklenjene med Štimulak
Viljemom, Strmec nad Dobrno 2, Dobrna,
kot prodajalcem, in Valner Jožefo, Dobrna
41, Dobrna, kot kupovalko, ter aneksa k tej
pogodbi z dne 21. 12. 2009, sklenjenega
med istima strankama, prodajne pogodbe
št. C1711-09-399036, sklenjene dne 15. 10.

2009, med RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Štimulak Viljemom, Strmec nad Dobrno
2, Dobrna, kot kupcem, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 27. 9. 2006, sklenjene med Občino
Rogašovci, Rogašovci 15A, in RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub
ljana, zastavljeno za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v znesku 29.000,00 EUR,
s pp, v korist zastavne upnice Banke Celje
d.d., Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, matična
številka 5026121000.
SV 56/10
Ob-1133/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. DK 01/10, opr. št. SV 056/10
z dne 15. 1. 2010, je bilo 3-sobno stanovanje, v skupni površini 106,41 m2, v večstanovanjski hiši, z naslovom Za gradom 27,
Koper, stavba stoječa na parc. št. 524/6,
k.o. Semedela, zastavljeno v zavarovanje
terjatev upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, m. št. 5860571, s sedežem v Ljub
ljani, Trg Republike 2, v višini 40.000,00 EUR
glavnice s pp, z obr. m., ki je spremenljiva
ter je za redne in interkalarne obresti vsota
6m Euribor-ja in fiksnega pribitka v višini
2,25% letno, z zapadlostjo dne 31. 1. 2020,
in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe št. 236-22361454358295 z dne
15. 1. 2010, s klavzulo izvršljivost.
SV 78/2010
Ob-1176/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 78/2010 z dne 15. 1.
2010, sta stanovanje številka 48, v 3. nadstropju, v izmeri 50,70 m2, in drvarnica v izmeri ca. 3 m2, oboje v Mariboru, Betnavska
16 – parc. št. 1178/1, k.o. Tabor, last Kacjan
Aleša, stanujoč Košaki, Kletarska 6A, na temelju kupoprodajne pogodbe, z dne 21. 12.
2009, zastavljena v korist Banke Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 65.000,00 EUR, s pp.
SV 24/10
Ob-1177/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 24/10 z dne
11. 1. 2010, je bila nepremičnina, to je stanovanje številka 2, v večstanovanjski hiši,
na naslovu Ulica Staneta Severja 4, 2000
Maribor, v izmeri 89,30 m2, in kletni prostori
v izmeri 7,48 m2, številka stavbe 1318, del
stavbe številka 2, identifikator 678-1318-002,
ki stoji na parceli številka 1620, katastrska
občina Spodnje Radvanje, last dolžnika –
zastavitelja Edija Širec in zastaviteljice Klare
Mihaldinec, vsakega do 1/2, in sicer na podlagi kupoprodajne pogodbe, z dne 23. 12.
2009, sklenjene med Damijanom Budjo –
kot prodajalcem in med Klaro Mihaldinec
in Edijem Širec – kot kupcema, zastavljena
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice
do dolžnika – zastavitelja Edija Širec, v višini
44.000,00 EUR, s pripadki, ter z zapadlostjo
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najkasneje do vključno 31. 1. 2025, oziroma
z zapadlostjo na dan odpoklica upnika.
SV 2428/2005
Ob-1178/10
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. SV-2428/2005, z dne 25. 10.
2005, opr. št. SV-2835/2006, z dne 25. 10.
2006, opr. št. SV-2877/2007, z dne 25. 10.
2007, opr. št. SV-2777/2008, z dne 28. 10.
2008, opr. št. SV-140/2009, z dne 21. 1.
2009, opr.št. SV – 1773/2009 in opr. št. SV
–63/2010, so bile nepremičnine – celotno
4. nadstropje v izmeri 558,26 m2, del 5.
nadstropja, in sicer pisarne št. 509, 510,
511, 512, 520, 521, 523, 524, 525, 526 in
527, v skupni izmeri 219 m2, s sorazmernim delom skupnih prostorov 5. nadstropja
v izmeri 66,08 m2 ter 17 parkirnih mestih
v kleti objekta, in sicer št. 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38 in
40, vse v objektu na Vurnikovi 2 v Ljubljani,
parc. št. 1796/38, parc. št. 1796/39 in parc.
št. 1796/37, vl. št. 2939, k.o. Bežigrad, sedaj parc. št. 1796/37, 1796/39, 1796/154,
1796/158 vpisane pri vl. št. 3968 k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja LIZ – Inženiring,
d.d., Ljubljana, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5145139000, na podlagi
kupne pogodbe št. 9/92 -DJ-C1 z dne 7. 7.
1992, sklenjene s prodajalcem Gradis –
Gradbeno podjetje Ljubljana p.o., Ljubljana,
Gradnikove brigade 11, zastavljene v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, 1000 Ljubljana, matična št. 5026024000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
200.000.000,00 SIT s pripadki.

Št.

4 / 22. 1. 2010 /

Stran

127

Stran

128 /

Št.

4 / 22. 1. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Izvršbe
VL 27477/2009
Os-8656/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. VL 27477/2009
z dne 6. 3. 2009, ki je postal pravnomočen
dne 7. 4. 2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2009/03710
z dne 27. 10. 2009, je bila nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 21, v III. nadstropju, na naslovu
Ljubljanska cesta 93, v Domžalah v izmeri
32,35 m2, last dolžnice Zofije Zalokar, zarubljena v korist upnice Metalka Stanovanjske
storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljub
ljana, zaradi izterjave 452,04 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 1. 2010
VL 59833/2009
Os-8657/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. VL 59833/2009
z dne 12. 5. 2009, ki je postal pravnomočen
dne 9. 6. 2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2009/06176
z dne 27. 10. 2009, je bila nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 21, v III. nadstropju, na naslovu
Ljubljanska cesta 93 v Domžalah, v izmeri
32,35 m2, last dolžnice Zofije Zalokar, zarubljena v korist upnika Metalka Stanovanjske
storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljub
ljana, zaradi izterjave 165,80 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 1. 2010
VL 124778/2009
Os-8713/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. VL
124778/2009 z dne 7. 9. 2009, ki je postal
pravnomočen dne 7. 10. 2009, in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, opr.
št. IZV 2009/06106 z dne 6. 11. 2009, je
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 11, v III.
nadstropju, na naslovu Ljubljanska cesta 97
v Domžalah, v izmeri 56,57 m2, last dolžnika
z imenom Ajdin Hajdini, Ljubljanska cesta
97, Domžale, v korist upnika Prodnik d.o.o.,
Savska cesta 34, Domžale, zaradi izterjave
3.468,58 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 1. 2010
In 188/2009
Os-8616/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 82906/2008
z dne 17. 10. 2008, ki je 8. 11. 2008 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 1014/2008 z dne 12. 12. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je dvosobno stanovanje, številka 5, v 1.

nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Ulica Viktorja Kejžarja 37, Jesenice, v izmeri
57,82 m2, vl. št. 772, k.o. Jesenice, parc. št.
1122, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, last dolžnice Safete Smajlović,
zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o.,
Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.484,06 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 1. 2010
In 85/2009
Os-8617/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 118081/2008,
z dne 12. 12. 2008, ki je 4. 4. 2009 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom In 85/2009
z dne 28. 5. 2009, ki je 9. 6. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 681/2009, z dne 24. 9. 2009, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje, s kabinetom
v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta Toneta Tomšiča 8, Jesenice, sedaj št.
4, stavba 1147, v skupni izmeri 142 m2, last
dolžnika Boruta Kneza, zarubljena v korist
upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita
51, Jesenice, zaradi izterjave 2.875,68 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 1. 2010
In 196/2009
Os-8621/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 110930/2009
z dne 7. 8. 2009, ki je 15. 9. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 5812009, z dne 24. 9. 2009, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje s kabinetom,
v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta Toneta Tomšiča 8, Jesenice, sedaj št.
4, stavba 1147, v skupni izmeri 142 m2, last
dolžnika Boruta Kneza, zarubljena v korist
upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita
51, Jesenice, zaradi izterjave 1.701,11 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 1. 2010
In 200/2009
Os-8622/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino, opr. št. VL
122532/2009, z dne 4. 9. 2009, ki je 6. 10.
2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla,
opr. št. IZV 377/2009, z dne 9. 11. 2009,
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, to je enosobno stanovanje, v tretjem
nadstropju, na naslovu Cesta revolucije 5,
Jesenice, v skupni izmeri 42,65 m2, last dol-

žnika Ermina Mulasmajića, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob
suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 286,99 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 1. 2010
In 195/09
Os-8623/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino, opr. št. VL
122521/2009, z dne 4. 9. 2009, ki je 19. 9.
2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 599/2009, z dne 27. 10.
2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje
št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta revolucije 6, Jesenice, v izmeri
36,91 m2, stavba 374, last dolžnice Šefike
Kličič, zarubljena v korist upnika JEKO-IN
d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 565,82 EUR, s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 1. 2010
In 199/2009
Os-8624/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 122520/2009,
z dne 4. 9. 2009, ki je 6. 10. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 635/2009, z dne 17. 11. 2009, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, št. 57, stavba 376, v III.
nadstropju, stanovanjske stavbe na naslovu
C. revolucije 5, Jesenice, v izmeri 42,65 m2,
last dolžnika Ermina Mulasmajića, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave
496,18 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 1. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 29237/2008
Os-3269/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dolinšek Franca, Novakova ulica 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, sobo št. 1, v kleti, na naslovu Novakova ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 4136/4, k.o. Bežigrad,
dne 23. 3. 2009, pod opr. št. Dn 29237/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 10.
1992, sklenjene med Splošnim gradbenim
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podjetjem Slovenija ceste Tehnika obnova,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Radulić Miro,
Smrtnikova 4, Ljubljana ter Radulić Mileno,
Pot na Fužine 1, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 4136/4, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9.
1994, sklenjene med Radulić Mileno, Pot na
Fužine 1, Ljubljana, in Radulić Miro, Smrtnikova 4, Ljubljana (kot prodajalkama) in Ilić
Miro, Leninov trg 9, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 4.E, vpisano v podvl. št. 4136/4, k.o.
Bežigrad;
– pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja z dne 31. 1. 1195, sklenjene med
Radulić Mileno, Pot na Fužine 1, Ljubljana,
Radulić Miro, Smrtnikova 4, Ljubljana, in
Ilić Miro, Leninov trg 9, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano
v podvl. št. 4136/4, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imeniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009

Učakar 46, Ljubljana, ki stoji na parceli št.
2219/53, vl. št. 3576, k.o. Zgornja Šiška,
sklenjena med prodajalcem Ministrstvom za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
ter kupcema Ano in Perom Kaurin, Ulica
bratov Učakar 46, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009

Dn 17596/2007
Os-4841/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čeda
Njenjića, Mala vas 30, 1312 Videm Dobrepolje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 2101, vpisani v vložek št.
2701, v k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 5. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
27. 11. 1978, sklenjene med Poznik Antonom, Hudovernikova št. 4/IV, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Begovič Rajifom, Celovška
ulica 138/VI, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za garažo, tedaj na parc. št. 677, k.o. Zgornja Šiška, v izmeri 13,29 m2, sedaj nepremičnina s parc. št. 2101, vpisana v vložek
št. 2701, v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009

Dn 21324/2008
Os-6617/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kahriman Halda in Palamar Fehime,
oba Njegoševa ulica 6c, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
1-sobno stanovanje št. 88, na podstrehi,
na naslovu Njegoševa 6, vhod c, Ljub
ljana, z ident. št. 28.E, vpisano v podvl. št.
173/28, k.o. Šentpeter, dne 29. 7. 2009,
pod opr. št. Dn 21324/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 1.
1998, sklenjene med prodajalcem Givo d.d.,
Zaloška 69, Ljubljana, in kupcema Palamar
Fehimo, Vavpotičeva ulica 2, Ljubljana, ter
Kahriman Hamdo, Kvedrova ulica 6, Ljub
ljana, za nepremičnino 1-sobno stanovanje
št. 88, na podstrehi, na naslovu Njegoševa
6, vhod c, Ljubljana, z ident. št. 28.E, vpisano v podvl. št. 173/28, k.o. Šentpeter;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
28. 1. 1998, sklenjene med prodajalcem
Givo d.d., Zaloška 69, Ljubljana, in kupcema Palamar Fehimo, Vavpotičeva ulica 2,
Ljubljana, in Kahriman Hamdo, Kvedrova
ulica 6, Ljubljana, za nepremičnino 1-sobno
stanovanje št. 88, na podstrehi, na naslovu Njegoševa 6, vhod c, Ljubljana, z ident.
št. 28.E, vpisano v podvl. št. 173/28, k.o.
Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009

Dn 17938/2007
Os-5885/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ane Kaurin, Ulica bratov Učakar 46, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
107.E, stanovanje št. 7, v I. nadstropju, vl.
št. 4128/45, k.o. Zgornja Šiška, Ulica bratov
Učakar 42–44, Ljubljana, dne 5. 6. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 2537/03-HB z dne 14. 1. 1994, za prodajo dvosobnega stanovanja, št. 7, v I. nadstropju stanovanjskega bloka, v Ulici bratov

Dn 8220/2002
Os-6658/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Podlesnik Romana, Gimnazijska c.
30a, Trbovlje, in Ado d.o.o., CKŽ 23, Krško, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, poslovni prostor v pritličju, na
naslovu Ulica bratov Rozman 4, Ljubljana,
z ident. št. 68.E (prej 1.E in 2.E), v podvl.
št. 1449/2, k.o. Moste, dne 29. 7. 2009, pod
opr. št. Dn 8220/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, usklajevalnega aneksa h glavnim
pogodbam z dne 9. 7. 2001, sklenjenega
med Orixa d.o.o., Ado d.o.o., Podlesnik Ro-
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manom, Gimnazijska c. 30a, Trbovlje, in
drugimi, za poslovni prostor v pritličju, na
naslovu Ulica bratov Rozman 4, Ljubljana,
z ident. št. 68.E (prej 1.E in 2.E), v podvl. št.
1449/2, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2009
Dn 10887/2008
Os-7006/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pfeifer Lidije, Viška cesta 51, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, št. 28, v 4. nadstropju, na naslovu Viška 51, Ljubljana, z ident. št. 27.E,
vpisano v podvl. št. 3844/27, k.o. Vič, dne
4. 9. 2009, pod opr. št. Dn 10887/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
1983 med Gradbenim podjetjem Grosuplje
(kot investitorjem – prodajalcem) in Občino
Ljubljana Vič – Rudnik (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E,
vpisano v podvl. št. 3844/27, k.o. Vič;
– pogodbe št. V-94/89-M. M1. z dne
31. 5. 1989, sklenjene med Kotar Ireno,
Ločnikarjeva 14/c, Ljubljana (kot prva pogodbena stranka) in Občino Ljubljana Vič
– Rudnik, Sklad stavbnih zemljišč mesta
Ljubljane (kot drugo pogodbenega stranka),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident št. 27.E,
vpisano v podvl. št. 3844/27, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
Dn 4597/2009
Os-7216/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Andreje Vilhar, Kneza Koclja 21, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 5154/11, k.o. Zg. Šiška, dne 17. 9. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 3438/64, z dne 23. 9. 1964,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška (kot
prodajalko) ter Lovko Lojzem in Nevo Lovko, oba Skalickyeva 1, Novo mesto, ter
Marijo Lovko in Antonijo Resman (kot kupci) za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 5154/11, k.o.
Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2009
Dn 18093/2007
Os-7590/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Sterleta, Malnarjeva 46, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 3.E, vpisani v podvložek št.
5985/3, v k.o. Trnovsko predmestje, dne
15. 9. 2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 23. 1. 1987,
sklenjene med Karlom Feliksem, Červano
1, Ljubljana, kot darovalcem in Karlom Feliksom, Ziherlova 43, Ljubljana, kot obdarovancem, in sicer za stanovanje z ident.
št. 3.E, vpisano v podvl. št. 5985/3, v k.o.
Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 2.
1987, sklenjene med Karlom Feliksem in
Stanislavom Karlom Veruška, oba Ziherlova
43, Ljubljana, kot prodajalcema in Igorjem
Sterletom, Pod topoli 56, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za stanovanje z ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 5985/3, v k.o. Trnovsko
predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 10.
1988, sklenjene med Igorjem Sterletom,
Pod topoli 56, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Antonom Čokom, Stjenkova ulica 26, Šempeter pri Gorici, kot kupcem, in sicer za stanovanje z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
5985/3, v k.o. Trnovsko predmestje;
– darilne pogodbe z dne 1. 6. 1992, sklenjene med Antonom Čokom, Stjenkova ulica
26, Šempeter pri Gorici, kot darovalcem,
in Igorjem Sterletom, Malnarjeva 46, Ljub
ljana, kot obdarjencem, in sicer za stanovanje z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
5985/3, v k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 729/2009
Os-7591/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bernite Beširević, Rimska 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje št. 55, v 5. nadstropju, na naslovu
Metoda Mikuža 10, Ljubljana, sedaj ident.
št. 156.E in 157.E, v podvl. št. 2858/54,
k.o. Zgornja Šiška, dne 2. 10. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 8/84, z dne 9. 11. 1984, sklenjene
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana, kot soinvestitorjem - prodajalcem in Alojzijo Turk,
Turnerjeva 6, Višnja Gora, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 55,
v 5. nadstropju, na naslovu Metoda Mikuža
10, Ljubljana, sedaj ident. št. 156.E in 157.E,
v podvl. št. 2858/54, k.o. Zgornja Šiška.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 15260/2008
Os-7595/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gregorja Sirka, Ceglo
11a, Dobrovo v Brdih, ki ga zastopa notarka
Erika Braniselj, Trg prekomorskih brigad 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 4.E, garaža št. 3,
v kleti, v podvl. št. 1842/5, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, dne 16. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6.
1998, sklenjene med Darjo Vičič in Rihardom
Vičičem, oba Prušnikova 2, Ljubljana, kot
prodajalcema, in PRO Univerzum d.o.o., Ul.
Gradnikove brigade 4, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za garažo št. 3, v kleti, zdaj z ident. št.
4.E, vpisani v podvl. št. 1842/5, k.o. Šentvid
nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 15090/2008
Os-7596/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Sedmak, Ul. bratov Učakar 6, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus Perdan Andrej
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
20.E, stanovanje št. 20, v 3. nadstropju,
v podvl. št. 4278/42, k.o. Zgornja Šiška,
dne 16. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 73-4590/K z dne 23. 4.
1973, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Kočevje, Trg 3. oktobra 23, kot
prodajalcem, in Cirilo Lekše, Verovškova 16,
Ljubljana, kot prodajalcem in Cirilo Lekše,
Verovškova 16, Ljubljana, kot kupovalko, in
sicer za stanovanje št. 20, v 3. nadstropju,
zdaj z ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št.
4278/42, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
Dn 17395/2007
Os-7677/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice

Marjete Rinaldo, Kunaverjeva 14, Ljubljana,
ki jo zastopa Klavdija Šušnjara, dir. Podjetja
Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 29.E, vpisani v podvložek št. 1934/29, v k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 15. 9. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. L-2769/VZ-VA z dne
23. 11. 1972, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem, in Antonom Glinškom, Celovška
c. 259, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
garažo št. 8, v pritličju, zdaj z ident. št. 29.E,
vpisano v podvl. št. 1934/29, v k.o. Šentvid
nad Ljubljano;
– pogodbe o prodaji in nakupu garaže
neznanega datuma, sklenjene med Antonom Glinškom, Celovška c. 259, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Marjeto Rinaldo, Prosvetna cesta 1, Jesenice, kot kupovalko, in
sicer za garažo št. 8, v pritličju, zdaj z ident.
št. 29.E, vpisano v podvl. št. 1934/29, v k.o.
Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2009
Dn 7228/2009
Os-7863/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Grašič Bojane, Volavlje 48a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 10, v 1. nadstropju, z ident.
št. 19.E in pomožni prostor, št. 10, v kleti,
z ident. št. 20.E, na naslovu Kvedrova 36,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 317/10, k.o.
Nove Jarše, dne 22. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 7228/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 16. 7. 1993, sklenjene med Topolovec Ivanko, Kvedrova 36,
Ljubljana (kot darovalko) in Grašič Bojano,
Skopska 6, Ljubljana (kot obdarjenko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E
in 20.E, vpisano v podvl. št. 317, k.o. Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2009
Dn 29643/2005
Os-8103/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Grebenc Zdenke, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej
Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, garažo, št. SIII3, pod Bratovševo plo-
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ščadjo v Ljubljani, z ident. št. 203.E, vpisano
v podvl. št. 3055/80, k.o. Stožice, dne 3. 11.
2009, pod opr. št. Dn 29643/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 664-76-02/5 z dne 25. 11.
1976, sklenjene med SGP Grosuplje
n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem) in Tavčar Petrom, Bratovševa ploščad 2, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 203.E, vpisano v podvl. št.
3055/80, k.o. Stožice,
– pogodbe z dne 18. 11. 1985, sklenjene
med Tavčar Petrom, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Bandelj Ano,
Glinškova ploščad 1, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 203.E, vpisano v podvl. št. 3055/80, k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 24764/2006
Os-8104/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Završnik Tomaža, Sv. Lovrenc 52, Prebold, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, za
nepremičnino, stanovanje št. 40, v 5. nadstropju na naslovu Rožanska ulica 4, Ljub
ljana, z ident. št. 113.E, vpisano v podvl. št.
4024/26, k.o. Bežigrad, dne 30. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 24764/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5.
1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Bežigrad
(kot prodajalcem) in Zaviršek Zdravkom,
Trubarjeva 25/a, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 113.E,
vpisano v podvl. št. 4024/26, k.o. Bežigrad,
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Zaviršek Zdravkom, Trubarjeva
25/a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Arl Olgo,
Rožanska 4, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 113.E,
vpisano v podvl. št. 4024/26, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 33364/2008
Os-8105/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Frančiške Jamnik Roter, Porentova ulica 3,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Drago Čučnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 529, v pritličju, RGD 5, na Rašiški v Ljubljani, z ident.

št. 29.E, vpisani v podvl. št. 4346/29, k.o.
Zgornja Šiška, dne 30. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 33364/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 12. 8. 1971,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Gipos
d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) ter Majdo Božič, roj. 1952, in Alešem Knolom, roj.
1949, oba Rašiška 13, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 29.E, vpisani v podvl. št. 4346/29, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupne pogodbe z dne 15. 9. 1987,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Gipos
d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) ter Majdo Božič, roj. 1952, in Alešem Knolom, roj.
1949, oba Rašiška 13, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 29.E, vpisani v podvl. št. 4346/29, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 7793/2006
Os-8106/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Marije Žunter Nagy, Ul. Cirila Kosmača 53a,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, vknjižbe lastninske
pravice in vknjižbe prepovedi obremenitve
in odtujitve, za nepremičnino, garažo št. 4
v pritličju, Gt 1/3, Pot na Fužine v Ljub
ljani, z ident. št. 64.E, vpisano v podvl. št.
1680/64, k.o. Moste, dne 21. 10. 2009, pod
opr. št. Dn 7793/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 492/84
z dne 27. 11. 1984, sklenjene med Imos
p.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Grm
Ano, Trg Oktobrske revolucije 13, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 64.E, vpisano v podvl. št.
1680/64, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 29603/2005
Os-8107/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vuković Mića Milutina, Bratovševa ploščad 35,
Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Perdan
Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. SIV52, pod Bratovševo ploščadjo v Ljubljani, z ident. št. 552.E, vpisano
v podvl. št. 3055/359, k.o. Stožice, dne
6. 11. 2009, pod opr. št. Dn 29603/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne po-
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godbe z dne 28. 10. 1991, sklenjene med
Tjašo Mežnar, Metoda Mikuža 20, Ljubljana
(kot prvo pogodbenico) in Miriam Pogačar,
Bratovševa ploščad 15, Ljubljana (kot drugo pogodbenico), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 552.E, vpisano v podvl. št.
3055/359, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009
Dn 33434/2008
Os-8108/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Evgena Vidmarja, Ulica Iga Grudna 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garsonjero s shrambo, št. 24, Ulica
Iga Grudna 13, Ljubljana, z ident. št. 123.E,
vpisano v podvl. št. 4163/41, k.o. Vič, dne
30. 10. 2009, pod opr. št. Dn 33434/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
110/70 o nakupu in prodaji stanovanja z dne
4. 6. 1970, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in Tilko Šparaš, Tržaška 6, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 123.E, vpisano v podvl. št.
4163/41, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 32040/2005
Os-8109/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Fikrete Mahić, Brodarjev trg 13, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 38, v pritličju, Gt 1/2,
Pot na Fužine v Ljubljani, z ident. št. 94.E,
vpisano v podvl. št. 1682/94, k.o. Moste,
dne 9. 11. 2009, pod opr. št. Dn 32040/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa št. 1/86
z dne 11. 6. 1986, sklenjenega med IMOS
p.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Goršek
Angelo ter Borisom, Leninov trg 8, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 94.E, vpisano v podvl.
št. 1682/94, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009
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Dn 24548/2008
Os-8110/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Žavbi Jožeta, Ul. Martina Krpana 10, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 333, v pritličju, RGD
3, na Rašiški v Ljubljani, z ident. št. 33.E, vpisano v podvl. št. 4344/33, k.o. Zgornja Šiška,
dne 4. 11. 2009, pod opr. št. Dn 24548/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 297 z dne 10. 4. 1967, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Žavbi Jožetom,
Martina Krpana 10, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 33.E,
vpisano v podvl. št. 4344/33, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009
Dn 28571/2005
Os-8111/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Samardžija Mojce, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižen listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 116, na naslovu Rusjanov trg 10, Ljubljana, z ident.
št. 116.E, vpisano v podvl. št. 2120/116,
k.o. Slape, dne 4. 11. 2009, pod opr. št. dn
28571/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 3052/92
z dne 7. 9. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pumpalović Milijano, Marinkov trg
14, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 116.E, vpisano
v podvl. št. 2120/116, k.o. Slape,
– darilne pogodbe z dne 7. 10. 1992,
sklenjene med Pumpalović Milijano, Marinkov trg 14, Ljubljana (kot darovalko),
Pumpalović Draganom, Marinkov trg 14,
Ljubljana (kot obdarjencem) in Pumpalović Radeto, Marinkov trg 14, Ljubljana (kot
sopogodbenico), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 116.E, vpisano v podvl. št.
2120/116, k.o. Slape,
– kupne pogodbe z dne 7. 10. 1992,
sklenjene med Pumpalović Draganom, Marinkov trg 14, Ljubljana (kot prodajalcem)
ter Barbaro Menart Senica, Trubarjeva 81,
Ljubljana, in Senica Mirom, Ribiška pot 8,
Dravograd (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 116.E, vpisano v podvl. št. 2120/116, k.o. Slape,
– menjalne pogodbe z dne 7. 10. 1992,
sklenjene med Barbaro Menart Senica,
Trubarjeva 81, Ljubljana in Senica Mirom,
Ribiška pot 8, Dravograd (kot prvo pogodbenikoma) ter Samardžija Marijo Hermino
in Miroslavom, oba Poljanski nasip 30, Ljub
ljana (kot drugo pogodbenikoma), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 116.E, vpisano v podvl. št. 2120/116, k.o. Slape.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 21896/2007
Os-8112/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Andreje Preskar, Cesta v Zgornji Log 113,
Ljubljana, ki jo zastopa notar Milan Dolgan, Dunajska cesta 122, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 2083/26, v vl. št. 3491 in parc. št.
2092/54, v vl. št. 1864, oboje k.o. Vič, dne
16. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9.
1996, sklenjene med Antonom Sušnikom,
Cesta Dolomitskega odreda 31, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Sijan d.o.o., Trnovski
pristan 25, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
parc. št. 2092/54, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9.
1996, sklenjene med Uršulo Pahor, Miho
Pahorjem in Polono Pahor, vsi Cesta na
Brdo 38b, Ljubljana, kot prodajalci, in Sijan
d.o.o., Trnovski pristan 26, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer parc. št. 2083/26, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 1147/2009
Os-8113/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Anite Kohn Škoda,
Veliki Cirnik 36, ki jo zastopa notar Jože Sikošek, Bravničarjeva 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini, poslovni prostor št. 10, v 1. etaži, na naslovu
Cesta v Zgornji log 38, Ljubljana, zdaj z ident.
št. 10.E, v podvl. št. 4320/10, k.o. Vič, dne
2. 10. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. B-07/2005, z dne
21. 10. 2005, sklenjena med Nivelo d.o.o.,
Zavetiška 6, Ljubljana, kot prodajalcem in Avtoprevozništvom Anita Kohn Škoda s.p., Dunajska cesta 217, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, poslovni prostor, št.
10, v 1. etaži, na naslovu Cesta v Zgornji log
38, Ljubljana, zdaj z ident. št. 10.E, v podvl.
št. 4320/10, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009

Dn 1637/2009
Os-8115/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vinka Švarca, Streliška 37a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica mag. Pavla Sladič Zemljak,
Kersnikova 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpsotavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini, parc. št.
419/37, vpisani v vložek št. 346, v k.o. Poljansko predmestje, dne 29. 10. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalko Mestno
občino Ljubljana, takratno Občino Ljubljana
Center, Mestni trg 1, Ljubljana, in Leopoldom Kuncem, Streliška 37a, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, parc. št.
419/37, v vl. št. 346, k.o. Poljansko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7.
1987, sklenjene med prodajalcem Leopoldom Kuncem, Ulica Ivana Selana 31, Brezovica pri Ljubljani, in Vinkom Švarcem, Streliška ulica 37a, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, parc. št. 419/37, v vl.
št. 346, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 10300/2005
Os-8116/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Video Art d.o.o., Vojkova cesta 2, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Bojan Gjura, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
lokal z oznako L v pritličju, na naslovu Vojkova cesta 2, Ljubljana, z ident. št. 1.E,
vpisano v podvl. št. 3763/1, k.o. Bežigrad,
dne 6. 11. 2009, pod opr. št. Dn 10300/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
25/84-05/20-62, z dne 28. 3. 1984, sklenjene med IMOS – SGP Grosuplje, n.sol.o.,
Grosuplje (kot prodajalcem) in DO Energoinvest, TOZD Inženiring Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 1.E, vpisano v podvl. št. 3763/1, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 19011/2005
Os-8117/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petrušić Ružice, Zaloška cesta 216a, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
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nepremičnino, parc. št. 733/1, vpisano v vl.
št. 1789, k.o. Kašelj, dne 4. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 19011/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 17. 7.
1978, sklenjene med Pavić Josipom in Vidosavo, oba Zaloška 216a, Ljubljana (kot
prodajalca) ter Henigman Jankom in Mihelo,
oba Cilenškova 33, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, parc. št. 733/1, vpisano v vl.
št. 1789, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 24550/2008
Os-8118/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Martine Trebežnik, Celovška cesta 159,
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje, št. 39, v 7. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 159, Ljubljana, z ident.
št. 39.E, vpisano v podvl. št. 4544/39, k.o.
Zgornja Šiška, dne 4. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 23550/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 2322/64-65, z dne
30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Šiška (kot prodajalcem) ter Domazet Jozom
in Ireno, oba Endliherjeva 13/III, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 39.E, vpisano v podvl. št. 4544/39,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 33399/2008
Os-8119/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vlaste Selan, Pot na Fužine 27, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ulica Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garsonjero št. 2, na naslovu Pot na Fužine 27, Ljubljana, z ident.
št. 27.E, vpisano v podvl. št. 1523/27,
k.o. Moste, dne 30. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 33399/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 24. 3. 1992, sklenjene med Prokofjev Sergejem, pot na Fužine
24, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Nunić
Mileno in Tomislavom, oba Adamičeva 22,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj idnet. št. 27.E, vpisano v pdovl.
št. 1523/27, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 30908/2008
Os-8120/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Saše Lebank, Rimska cesta 7a, Ljubljana,
ki jo zastopa Jože Sikošek, notar iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 247/2, vpisano v vl.
št. 933, k.o. Vič, dne 30. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 30908/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o neodplačnem prenosu stanovanj z dne 5. 11. 1991, sklenjena med
Tobačno Ljubljana, proizvodno in trgovsko
podjetje za tobačne izdelke, d.o.o., Ljub
ljana, Tobačna ulica 5, Ljubljana in Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20, Ljubljana, za
nepremičnino, parc. št. 247/2, vpisano v vl.
št. 933, k.o. Vič,
– pogodbe o neodplačnem prenosu stanovanj z dne 17. 1. 1992, sklenjeno med
Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20, Ljub
ljana, in Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, Župančičeva 6, Ljubljana, za nepremičnino, parc. št. 247/2, vpisano v vl. št.
933, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 1/DEN, z dne 21. 6. 1996, sklenjena med Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana, in
Suzano Gale, Soteska 10, Ljubljana, za nepremičnino, parc. št. 247/2, vpisano v vl. št.
933, k.o. Vič,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
1/DEN, z dne 28. 9. 1999, sklenjen med
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana, in Suzano
Gale Robežnik, Zagrebška 9, Ljubljana, za
nepremičnino, parc. št. 247/2, vpisano v vl.
št. 933, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 24547/2008
Os-8121/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ožbalt Slavka, Rašiška ulica 3, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 358, v pritličju, RGD 3, na Rašiški v Ljubljani, z ident.
št. 58.E, vpisano v podvl. št. 4344/58, k.o.
Zgornja Šiška, dne 4. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 24547/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. G 292 z dne
11. 4. 1967, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem)
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in Oblak Jožetom, Stražiška 30, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 58.E, vpisano v podvl. št. 4344/58,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 26648/2008
Os-8122/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slokan Jakoba, Čufarjeva 15, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1398/28 – stanovanje št.
28, v 4. nadstropju, z balkonom in s kletjo št. 28, v kletni etaži, Proletarska ulica
2, Ljubljana, k.o. Moste, dne 6. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 26648/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GIP Pionir Novo mesto
in Stanovanjskim skladom Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje, za štiri stanovanja
v stanovanjskem objektu S1, Zaloška Proletarska, v k.o. Moste,
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
465-85/64-3/TB z dne 2. 11. 1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Skupščine
občine Ljubljana Moste-Polje in Skupnostjo
PTT podjetij SRS, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2009
Dn 26746/2008
Os-8123/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ocvirk Ksenije, Linhartova c. 36, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3798/348 – parkirno
mesto št. 106, v 2. kleti Kare 1, z ident.
št. 2636-7797-348, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Štihova ulica 19, k.o. Bežigrad,
dne 6. 10. 2009, pod opr. št. Dn 26746/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1 KARE II-607/90 z dne 29. 5.
1990, sklenjene med SCT n.sol.o. Ljubljana,
ter Škaljac Valentino in Šmid Igorjem, oba
Neubergerjeva 19, Ljubljana, za stanovanje
št. 5, v I. nadstropju v stanovanjski soseski
BS 2/1, Zupančičeva jama, in parkirno mesto št. 106, v II. kleti, v stanovanjski soseski
Zupančičeva jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2009
Dn 25118/2008
Os-8125/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gogala Mateje, Krivec 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
z ident. št. 116.E in 117.E, vpisani v podvl. št. 1737/67 in za nepremičnino z ident.
št. 218.E, vpisano v podvl. št. 1737/115,
vse nepremičnine v k.o. Glince, dne 4. 11.
2009, pod opr. št. Dn 25118/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 10. 1991, sklenjene med
Stigma d.o.o., Domžale (kot prodajalcem)
in Gorenc Milanom, Podrečje 80, Domžale (kot kupcem), Ihelo, oba Cilenškova 33,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnini
z ident. št. 116.E in 117.E, vpisani v podvl.
št. 1737/67 in za nepremičnino z ident. št.
218.E, vpisano v podvl. št. 1737/115, vse
nepremičnine v k.o. Glince.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009
Dn 26181/2006
Os-8126/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hudomalj Emila, Preglov trg 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 124 na Preglovem trgu
v Ljubljani, z ident. št. 124.E, vpisano v podvl. št. 1670/124, k.o. Moste, dne 3. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 26181/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
Gt 2/2-133/88 z dne 23. 6. 1988, sklenjene
med GIP Gradis Ljubljana (kot prodajalcem)
in Beg Darkom, Leninov trg 17, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino z ident. št.
124.E, vpisano v podvl. št. 1670/124, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 22376/2006
Os-8127/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Anice Jarc, Tbilisijska 40, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 22, v 4. nadstropju, na naslovu Merčnikova ulica 1b, Ljubljana, z ident. št.
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22.E, vpisano v podvl. št. 4148/22, k.o. Vič,
dne 9. 11. 2009, pod opr. št. Dn 22376/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 894/63 z dne 2. 9. 1964, sklenjene med stanovanjskim skladom OBSk
Ljubljana-Vič-Rudnik (kot prodajalcem) in
Službo družbenega knjigovodstva pri Narodni banki Jugoslavije, podružnica Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št. 4148/22,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 19052/2005
Os-8128/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja in
Kržič Igorja, Chengdujska cesta 22, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 12, na naslovu
Chengdujska cesta 22, Ljubljana, z ident.
št. 12.E, vpisano v podvl. št. 2242/12,
k.o. Slape, dne 6. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 19052/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 010781/86 z dne
28. 6. 1986, sklenjene med GP Grosuplje
n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem) ter Kržič Romanom in Marjanco, oba Brilejeva 7,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 12.E, vpisano v podvl.
št. 2242/12, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 19431/2008
Os-8129/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Frančiške Kozlevčar, Jarška cesta 14, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, 2-sobno stanovanje, št. 3, v pritličju, na naslovu Jarška cesta 14, Ljubljana,
z ident. št. 5.E in 6.E, vpisano v podvl. št.
199/3, k.o. Brinje II, dne 4. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 19431/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. III-2/c-66/6-64, z dne
11. 6. 1964, sklenjene med Skupnostjo železniških podjetij Ljubljana (kot prodajalcem)
in Kozlevčar Rudolfom, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 5.E in 6.E, vpisano v podvl. št. 199/3,
k.o. Brinje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 33973/2008
Os-8130/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Martine Mrvar, Ulica 15. aprila 7, Ljubljana, ki jo
zastopa SPL, d.d., Frankopanska 18a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, z ident. št. 14.E in 15.E, vpisani
v podvl. št. 1307/07, k.o. Štepanja vas, dne
13. 10. 2009, pod opr. št. Dn 33973/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 1423/91,
z dne 10. 1. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana (kot prodajalcem) in Grd Ivanko,
Ul. Angelce Ocepkove 2, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnini, ki imata sedaj
ident št. 14.E in 15.E, vpisani v podvl. št.
1307/07, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 1619/2009
Os-8131/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjetke Krasnič, Rakitna 183, Preserje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini, stanovanju, št. 54, v V. nadstropju, na naslovu Preglov trg 10, Ljubljana,
zdaj z ident. št. 135.E in 136.E, v podvl. št.
1469/47, k.o. Moste, dne 2. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe z dne 30. 5.
1984, št. MS 4,5 192/84, sklenjene med
soinvestitorjem Zavodom za izgradnjo Ljub
ljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 10,
Ljubljana, in kupci Sosič Stanislavo, Sosič
Smiljanom ter Sosič Milanom, Rojčeva 16,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 54, v V. nadstropju, na naslovu Preglov trg 10, Ljubljana, zdaj z ident. št. 135.E
in 136, v podvl. št. 1469/47, k.o. Moste;
– pogodbe o uskladitvi formalnega stanja
z dejanskim z dne 10. 10. 1988, sklenjene
med Sosič Stanislavo in Sosič Smiljanom,
oba Rojčeva 16, Ljubljana, ter Sosič Milanom, Leninov trg 14, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 54, v V.
nadstropju, na naslovu Preglov trg 10, Ljub
ljana, zdaj z ident. št. 135.E in 136, v podvl.
št. 1469/47, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 10.
1988, sklenjene med prodajalcem Sosič
Milanom, Leninov trg 14, Ljubljana, ter kupcema Jernejem Skrbinškom in Stjako Skrbinšek, oba Linhartova 60, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 54 v V.
nadstropju, na naslovu Preglov trg 10, Ljub
ljana, zdaj z ident. št. 135.E in 136, v podvl.
št. 1469/47, k.o. Moste.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 26585/2008
Os-8132/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Szilagyi Arpada,
Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, ki ga zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška c. 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 3342/74 – stanovanje, št. P5,
v 2. etaži (pritličju) s shrambo v 1. etaži (klet),
z ident. št. 1738-3199-102, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Kunaverjeva ulica 12 in
14, k.o. Dravlje, dne 6. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 26585/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 78-6576, z dne 13. 12.
1978, sklenjene med Giposs SOZD, Združeno gradbeno podjetje, Ljubljana, in Siladij
Arpadom, Celovška c. 123, Ljubljana, za stanovanje št. P/05, in leži v pritličju na severni
strani v II. stop. stanovanjskega objekta B 7,
ki stoji na parc. št. 951/10, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2009
Dn 20697/2007
Os-8133/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Irfana Jahića, Agrokombinatska cesta 4a, Ljub
ljana, ki ga zastopa Sonja Puppis, notarka
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, ident. št. 8, stanovanje št.
10, v 1. nadstropju, na Agrokombinatski 4a
v Ljubljani, vl. št. 4401/8, k.o. Kašelj, dne
5. 5. 2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe, z dne 14. 7. 1983, glede nepremičnine, dvosobnega stanovanja, št. 10/I,
v izmeri 55,61 m2, parc. št. 316, 333, 353/1,
353/3, 350, 352/1, 351, 318/3, 324, k.o. Kašelj, sklenjene med prodajalcema Slavkom
in Ljudmilo Škoda, Agrokombinatska 41,
Ljubljana, ter kupcema Vladom in Rado Dašić, Agrokombinatska 4a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2009
Dn 24331/2006
Os-8151/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pivovarne Union d.d., Pivovarniška 2, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Lučka Perme
iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
za nepremičnino, stanovanje, št. 19, v 2.
nadstropju, na naslovu Celovška 287, Ljub
ljana, z ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 2666/19, k.o. Dravlje, dne 10. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 24331/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 74-4974/I BK z dne 12. 3. 1975, sklenjene med ZGP Giposs (kot prodajalcem) in
Volk Zorom in Angelo, oba Ane Ziherlove 6,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 2666/19, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3.
1980, sklenjene med Zorom in Angelo Volk,
oba Celovška cesta 287, Ljubljana (kot prodajalcema) in Pivovarno Union Ljubljana,
Celovška 22, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E,
vpisano v podvl. št. 2666/19, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009

160, Ljubljana, z ident. št. 76.E, vpisano
v podvl. št. 5057/76, k.o. Zgornja Šiška, dne
11. 11. 2009, pod opr. št. Dn 24447/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1596
z dne 4. 12. 1972, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Krošelj Rozalijo, Tržaška 5, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 76.E, vpisano v podvl.
št. 5057/76, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Krošelj Rozalijo, Tržaška 5, Ljubljana (kot kupovalko) in Nestorović Srbobranom, Grablovičeva 24, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 76.E, vpisano v podvl. št. 5057/76,
k.o. Zgornja Šiška,
– pogodbe o nakupu garaže z dne 15. 9.
1982, sklenjene med Nestorović Srbobranom, Grablovičeva 24, Ljubljana (kot prodajalcem) in Damjanovič Dragom, Adamičeva
5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 76.E, vpisano v podvl.
št. 5057/76, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009

Dn 28698/2005
Os-8152/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Polonce Bezlaj, Preglov trg 7, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 132, v 1. nadstropju Gt 3/3, na Osenjakovi ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 139.E, vpisano v podvl.
št. 2195/139, k.o. Slape, dne 6. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 28698/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. Gt
3/3-556/92, z dne 3. 4. 1992, sklenjene med
Gradis-GPL, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Šircelj Marjanom, Partizanska cesta 22,
Grosuplje (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 139.E, vpisano v podvl. št. 2195/139, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009

Dn 21227/2005
Os-8192/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kodrič Leopolda in Kodrič Katice, oba
Kajuhova ulica 44, Ljubljana, ki ju zastopa
Krašovec Darko, Zaloška 83, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 73, v 1. etaži B, na naslovu
ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 73.E,
vpisano v podvl. št. 1639/19, k.o. Moste, dne
21. 7. 2009, pod opr. št. Dn 21227/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad – Moste, Ljubljana in kupcem Mihelak
Vincencem, za nepremičnino, garažo št. 73,
v 1. etaži B, na naslovu ob Kajuhovi ulici,
Ljubljana, z ident. št. 73.E, vpisano v podvl.
št. 1639/19, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2009

Dn 24447/2008
Os-8153/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pavlica Bogdana, Adamičeva ulica 7, Ljub
ljana, ki ga zastopa Erika Braniselj, notarka
v Ljubljani, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, garažo št. 376 H3/N,
v nadstropju, na naslovu Vodnikova cesta

Dn 16956/2005
Os-8249/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mestne občine Ljub
ljana, Mestne uprave, Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, travnik, stoječ na parc. št. 897/14,
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v izmeri 667,00 m2, v vl. št. 2053, k.o. Trnovsko predmestje, dne 4. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 16956/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu pravice uporabe
na zemljišču v območju urejanja VS 2/11
Rakova Jelša, št. 19/94-M.M1. z dne 16. 2.
1994, sklenjene med Papler Marjanom, Marentičeva ul. 5, Ljubljana (kot prva pogodbena stranka), med Občino Ljubljana Vič
– Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana (kot druga pogodbena stranka) in Skladom stavbnih zemljišč mesta Ljubljane, Tomšičeva 6,
Ljubljana (kot tretja pogodbena stranka), za
nepremičnino, stoječ na parc. št. 897/14,
v izmeri 667,00 m2, v vl. št. 2053, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2009
Dn 26951/2006
Os-8250/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Murovič Rudolfa, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetniška pisarna Marija Bele
Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 34, v 4. nadstropju, s pomožnim prostorom, na naslovu Vojkova cesta 87, Ljub
ljana, z ident. št. 207.E, vpisano v podvl.
št. 3035/91, k.o. Stožice, dne 3. 11. 2009,
pod opr. št. Dn 26951/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS-3 ST 113/80
z dne 20. 10. 1980, sklenjene med SOZD
Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Brifah Markom, Beethovnova 7, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino z ident. št. 207.E,
vpisano v podvl. št. 3035/91, k.o. Stožice,
– menjalne pogodbe z dne 3. 5. 1990,
sklenjene med Hočevar Vinkom, Smerdujeva 11, Ljubljana (kot prvo pogodbenikom) ter
Brifah Markom in Andrejo, oba Hošiminhova
11, Ljubljana (kot drugo pogodbenikoma),
za nepremičnino z ident. št. 207.E, vpisano
v podvl. št. 3035/91, k.o. Stožice,
– darilne pogodbe z dne 24. 12. 1990,
sklenjene med Hočevar Vinkom, Videm 55a,
Grosuplje (kot darovalcem) in Hočevar Markom, Smerdeljeva 11, Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino z ident. št. 207.E,
vpisano v podvl. št. 3035/91, k.o. Stožice,
– darilne pogodbe z dne 21. 10. 1992,
sklenjene med Hočevar Markom, Vojkova
87, Ljubljana (kot darovalcem) in Hočevar Rjabinuško, Vojkova 87, Ljubljana (kot
obdarjenko), za nepremičnino z ident. št.
207.E, vpisano v podvl. št. 3035/91, k.o.
Stožice,
– kupne pogodbe z dne 22. 10. 1992,
sklenjene med Hočevar Rjabinuško, Vojkova 87, Ljubljana (kot prodajalko) ter Murovič
Rudolfom, Beblerjev trg 13, Ljubljana, in Murovič Bratina Edito, Glavarjeva 49, Ljubljana,
za nepremičnino z ident. št. 207.E, vpisano
v podvl. št. 3035/91, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009
Dn 11948/2009
Os-8251/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Perko Antona, Papirniški trg 18A,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo na naslovu Papirniški
trg 18A, Ljubljana, z ident. št. 19.E, vpisano
v podvl. št. 4548/18, k.o. Kašelj, dne 28. 10.
2009, pod opr. št. Dn 11948/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže z dne 6. 9. 1969, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis, Ljubljana, in kupcem
Perko Antonom iz Vevč, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E, vpisano
v podvl. št. 4548/18, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2009
Dn 4615/2009
Os-8253/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovačec Franca, Dolenjska cesta 437, Škofljica, zaradi izbrisa stare hipoteke pri nepremičninah parc. št. 608/7 in 608/10, vpisane
v vl. št. 1561, k.o. Lenišče, v lasti Kovačec
Franca, Dolenjska cesta 437, Škofljica, do
½, dne 27. 10. 2009, pod opr. št. Dn. št.
4615/2009 izdalo sklep o začetku postopka
za izbris starih hipotek:
– v znesku 2.400.000,00 YUD vpisan
na podlagi posojilne pogodbe z dne 10. 6.
1987, v korist upnika DO Orbital, Drenikova
33, Ljubljana, pod Dn. št. 4599/1987,
– v znesku 4.850.00,00 YUD vpisane
na podlagi posojilne pogodbe z dne 28. 6.
1988, v korist upnika DO Orbital, Drenikova
33, Ljubljana, pod Dn. št. 4660/1988.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini,
da v roku treh mesecev od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču nasprotujejo izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 24085/2005
Os-8254/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šipec
Stanislava, Kajuhova 36, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 197, v 2. etaži B, na naslovu Ob
Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 197.E,
vpisano v podvl. št. 1639/65, k.o. Moste,
dne 9. 1. 2009, pod opr. št. Dn 24085/2005,

izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 10. 1. 1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad – Moste, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Šipec Stanetom,
Kajuhova 36, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 197.E,
vpisano v podvl. št. 1639/65, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2009
Dn 23330/2008
Os-8255/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Butara Mitje, Zvezda 18, Ljubljana, ki ga zastopa Blaž Mrva, odvetnik v Ljubljani, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 18, v 4. nadstropju, na naslovu Zveza 18, Ljubljana, z ident. št. 18.E,
vpisano v podvl. št. 1844/18, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 9. 9. 2009, pod opr. št.
Dn 23330/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 2750/64-65 z dne 30. 6.
1965, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana-Šiška in kupcema Lipovec Faniko in
Francijem, Krovska 3, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 18, v 4. nadstropju,
na naslovu Zveza 18, Ljubljana, z ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 1844/18, k.o.
Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2009
Dn 6040/2005
Os-8280/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nadje Ačko, Ulica Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, ki jo zastopa odvetnica Branka
Mevlja Turk iz Nove Gorice, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, za nepremičnino, stanovanje št. 5, v pritličju na naslovu Merčnikova ulica 1b, Ljubljana, z ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 4148/5, k.o. Vič, dne
12. 11. 2009, pod opr. št. Dn 6040/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 12. 11. 1991, sklenjene med Banko Slovenije, Ljubljana (kot prodajalko) in
Ano Doblekar, Merčnikova 1b, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 4148/5,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2009
Dn 28697/2005
Os-8314/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Merime Handanovič, Poljska pot 5, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 121.E, vpisano v podvl. št. 2195/121, k.o. Slape, dne
4. 11. 2009, pod opr. št. Dn 28697/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 1. 1989, sklenjene med
Džavić Esado, Marinkov trg 2, Ljubljana,
(kot prodajalko) in Handanović Esadom,
Leninov trg 9, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 121.E,
vpisano v podvl. št. 2195/121, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2009
Dn 12822/2008
Os-8401/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bertoncelj Bojane, Preradovićeva 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 1175/1, v izmeri 113,00 m2,
vpisano v vl. št. 1546, k.o. Bežigrad, dne
3. 9. 2009, pod opr. št. Dn 12822/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 21. 9. 1987,
sklenjene med Bertoncelj Francem, Mariborska 4, Ljubljana, in Bertoncelj Bojano,
Šarhova 12, Ljubljana (kot prvo pogodbenima strankama) in Lindtner Darjo, Masarykova 12, Ljubljana (kot drugo pogodbeno
stranko), za nepremičnino parc. št. 1175/1,
v izmeri 113,00 m2, vpisano v vl. št. 1546,
k.o. Bežigrad;
– aneksa k menjalni pogodbi z dne 31. 5.
1990, sklenjenega med Bertoncelj Francem,
Mariborska 4, Ljubljana, in Bertoncelj Bojano, Šarhova 12, Ljubljana (kot prvo pogodbeno stranko) in Lindtner Darjo, Masarykova 12, Ljubljana (kot drugo pogodbeno
stranko), za nepremičnino parc. št. 1175/1,
v izmeri 113,00 m2, vpisano v vl. št. 1546,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 6405/2009
Os-8402/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik

Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Metalka Commerce, skladiščenje,
inženiring, storitve, d.d., Dalmatinova ulica
2, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Franc
Ziherl, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 20, v 1. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 1, Ljub
ljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št.
4134/20, k.o. Bežigrad, dne 28. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 6405/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1186 z dne
28. 9. 1971, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem „Obnova“, Titova 39,
Ljubljana, in kupovalko Metalka, Dalmatinova 2, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 20, v 1. nadstropju, na naslovu Novakova
ulica 1, Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano
v podvl. št. 4134/20, k.o. Bežigrad;
– aneksa k kupoprodajni pogodbi št.
1186 z dne 28. 9. 1971, z dne 12. 6. 1972,
sklenjenega med Gradbenim podjetjem
„Obnova“, Titova 39, Ljubljana, in kupovalko Metalka, Dalmatinova 2, Ljubljana, za
nepremičnino, stanovanje št. 20, v 1. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 1, Ljub
ljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št.
4134/20, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 10496/2008
Os-8403/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bučar Stanislave, Zelena pot 23, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo št.
22, z ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št.
6444/22, k.o. Trnovsko predmestje, dne
27. 10. 2009, pod opr. št. Dn 10496/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
prodajalko Mestno občino Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, in kupovalko Bučar Stanislavo, Zelena pot 23, Ljubljana, za nepremičnino garažo št. 22, z ident. št. 22.E,
vpisano v podvl. št. 6444/22, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 25357/2004
Os-8405/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Naka Sandre, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
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in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje v izmeri 80,28 m2,
na naslovu Vojkova cesta 73, Ljubljana,
z ident. št. dela stavbe 1736-01031-191, stoječo na parc. št. 480/4, k.o. Brinje I, dne
19. 10. 2009, pod opr. št. Dn 25357/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. BS 3 ST-2 79/80,
z dne 17. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem SOZD ZGP Giposs, Ljubljana, ter
kupcema Mercina Andrejem, Privoz 11a,
Ljubljana, in Ham Branko, Koseskega 1,
Ljubljana, za stanovanje v izmeri 80,28 m2,
na naslovu Vojkova cesta 73, Ljubljana,
z ident. št. dela stavbe 1736-01031-191,
stoječo na parc. št. 480/4, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
Dn 28806/2008
Os-8443/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Obersnel Marije, Tugomerjeva 8, Ljubljana,
ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o.,
Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo, na
naslovu garažna stavba ob Tugomerjevi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 8.E, vpisano v podvl.
št. 4989/8, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 11.
2009, pod opr. št. Dn 28806/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu garaže št. G 78/66,
z dne 17. 10. 1966, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga
zastopa stanovanjsko podjetje „Standard“,
Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem),
in Obersnel Dušanom, Tugomerjeva 8, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št.
4989/8, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009
Dn 27121/2008
Os-8444/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sadar Jožeta, Preglov trg 12, Ljubljana, ki ga
zastopa notarska Sonja Puppis, Zaloška 54,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo, št. 68, na naslovu
Preglov trg v Ljubljani, z ident. št. 68.E, vpisano v podvl. št. 1671/68, k.o. Moste, dne
13. 11. 2009, pod opr. št. Dn 27121/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 62/97 z dne
20. 11. 1997, sklenjene med Gradis, Grad-
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beno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana (kot prodajalec)
in Bogomolec Robertom, Brodarjev trg 15,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 68.E, vpisano v podvl. št.
1671/68, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009
Dn 29339/2008
Os-8445/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Potočnik Staša, Celovška cesta 263, Ljub
ljana, ki ga zastopa Mejnik d.o.o., podjetje
za gospodarske storitve, Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 53, na naslovu
Celovška c. 263, Ljubljana, z ident. št. 53.E,
vpisano v podvl. št. 3385/53, k.o. Dravlje, dne
12. 11. 2009, pod opr. št. Dn 29339/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 72-4481, z dne
26. 12. 1972, sklenjene med PZ Giposs,
Dvoržakova 5, Ljubljana, ki ga zastopa
„Standard-Invest“, Celovška 89, Ljubljana
(kot prodajalcem), in Berčič Andrejo, Topniška 38, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 53.E, vpisano
v podvl. št. 3385/53, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009
Dn 29473/2008
Os-8446/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Savinek Mihaela, Vavpotičeva 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 921/4, vpisano v vl. št.
763, k.o. Bežigrad, dne 12. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 29473/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 12.
1985, sklenjene med Hočevar Milošem,
Einspielerjeva 5a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Jenko Matijem, Titova 91, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 921/4, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009
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Dn 26936/2008
Os-8447/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Prunk Miroslava, Bonini 33a, Koper, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
1-sobno stanovanje, št. 5, v 1. nadstropju, na naslovu Ptujska ulica 30, Ljubljana,
z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 3732/6,
k.o. Bežigrad, dne 5. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 26936/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 11. 1991, sklenjene med
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Kosor Antonom, Ptujska 30, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano
v podvl. št. 3732/6, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe z dne 16. 3. 1992,
sklenjene med Kosar Dragico, Ptujska ulica
30, Ljubljana (kot prodajalko) in Prunk Miruno ter Prunk Miroslavom, oba Krožna c.
8, Koper (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št.
3732/6, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2009
Dn 4782/2005
Os-8474/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Škrbec Staneta in Kristine, oba Prušnikova 64, Ljubljana, ki ju zastopa odvetniška
družba Kotlušek & Pavčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z ident. št. 321.E, vpisano v podvl. št.
1839/45, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
19. 11. 2009, pod opr. št. Dn 4782/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe šz. 69-2486 z dne 4. 9.
1969, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) ter Škrbec Stanetom in Kristino, oba Celovška 145,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 321.E, vpisano v podvl. št. 1839/45, k.o. Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 30270/2008
Os-8475/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Pičinin, Pregljeva ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 230/12, vpisano v vl. št. 3568, k.o.

Karlovško predmestje, dne 30. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 30270/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, menjalne pogodbe št. 9/2961,
z dne 13. 4. 1999, sklenjene med Fistro,
d.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana (kot prvo pogodbenik) in Marijo Pičinin, Ilirska 30, Ljub
ljana (kot drugo pogodbenica), za nepremičnino, parc. št. 230/12, vpisano v vl. št. 3568,
k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2009
Dn 13966/07
Os-8321/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15,
Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa
Bonis, Mojca Hercog s.p., Maistrova ulica
4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, pripisanih podvl. št.
1304/202, 1304/203 in 1304/205, vse k.o.
Maribor - Grad, pod opr. št. Dn 13966/07
dne 18. 11. 2009 izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih
listin:
– prodajne pogodbe št. 5-G/91 z dne
15. 1. 1991, sklenjene med prodajalcem
SGP Konstruktor, p.o. Maribor, Maribor,
Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal generalni direktor Franc Šušteršič, in kupcem
Zavodom za izgradnjo Maribora, Maribor,
Slovenska ulica 40, ki ga je zastopa direktor
Vinko Borec, s katero je prodajalec kupcu
prodal podzemne garažne bokse v stanovajsko-poslovni soseski Gambrinus v Mariboru,
stoječe na parc. št. 1471/1, 1472/1, 1472/2,
1469/3, 1469/5, 1469/6, 1470/1, 1470/3,
1474/2, 1474/3, 1474/4, 1475/5, 1475/6,
1475/5, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1478/3,
2152/3, k.o. Maribor - Grad, in sicer za garažne bokse oziroma parkirna mesta od št.
182 do 201 in 214, 216, 218, 220, 222, 224,
226, 228, 230, 232, 234, 236, 238 in 240 in
na teh dovolil vknjižbo družbene lastnine in
kupca kot imetnika pravice uporabe oziroma
lastnika,
– dodatka k prodajni št. 4-1/14 z dne
16. 1. 1992, st. 4-1/14-1, sklenjenega dne
16. 1. 1992 med prodajalcem Zavodom za
izgradnjo Maribora, p.o., Maribor, Slovenska
ulica 40, ki ga je zastopal direktor Vinko Borec, in kupcem PTT Podjetje Maribor, p.o.,
Slomškov trg 10, Maribor, ki ga je zastopal
direktor Stanislav Brglez, s katerim je prodajalec kupcu prodal garažne bokse v stanovanjsko-poslovni soseski Gambrinus v Mariboru, in sicer garažne bokse št.: 195, 196,
198 in 201 in na tem dovolil vknjižbo pravice
uporabe etažne lastnine v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 3090/2009
Os-8155/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 3090/2009 z dne 19. 10.
2009 začet postopek za izbris stare hipoteke na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, vknjižene za kreditno terjatev upnice Jožice Bračič v znesku 2.992,80 DEM s pp, na nepremičninah:
parc. št. 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 934/5,
934/6, 934/7, 934/8, 934/9, 934/10, 934/11,
934/12, 934/13, 946/1, 946/2, 946/3, 946/4,
946/5, 946/6, 946/7, 946/8, 946/9, 946/10,
946/11, 946/12, 946/13, 946/14, 946/15 in
946/16, vse vpisane v vl. št. 917, k.o. Gerečja vas.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vložijo ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 10. 2009
Rz 640/09
Os-8409/09
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Državnega
pravobranilstva Oddelka v Kopru, o predlogu za začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige oklicuje začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1419/5,
1419/6, 1419/7, 1419/8, 1419/9, 1419/10,
1419/11, 1419/12, 1419/13, 1419/14, k.o.
Kobdilj.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice Državno pravobranilstvo Oddelek v Kopru.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 12. 2009
Dn 3005/2007
Os-8270/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Jožefa Leskovšek, Javornik 27, Ravne na Koroškem,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini ident. št. 17.E (882-030-017), vpisani
v zk podvložku 1358/17, k.o. Ravne – stanovanjski del št. 17, v 6. etaži, v izmeri
58,56 m2, v stavbi na Javorniku 27, Ravne
na Koroškem, izdalo sklep Dn št. 3005/2007,
z dne 6. 10. 2009, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 455 A/91, z dne 22. 11. 1993, sklenjene med prodajalcem Stanovanjsko podjetje
d.o.o., Prežihova 7, Ravne na Koroškem,
in kupcema Jožefom in Zdenko Leskovšek,
oba Javornik 27, Javne na Koroškem, po
določbah Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91).
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Jožefa Leskovšek, Javornik
27, Ravne na Koroškem, do 1/2, in Zdenke
Leskovšek, Javornik 27, Ravne na Koroškem, do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere

vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 12. 2009
Dn 3931/2007
Os-8271/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Valentina
Šart, Trg 64, Prevalje, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini ident. št. 6.E
(884-616-6), vpisani v zk podvložku 1327/6,
k.o. Farna vas – stanovanjska raba št. 6,
v tretji etaži, v izmeri 71,21 m2, v stavbi z naslovom Trg 65, Prevalje, izdalo sklep Dn št.
3931/2007, z dne 6. 10. 2009, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/95, z dne 20. 3. 1995,
sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med prodajalcem PKP Koprem Prevalje in kupcem
Valentinom Šart, Trg 65, Prevalje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Valentina Šart, Trg 64, Prevalje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 12. 2009
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ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 735.S, vpisani v vl. št.
14, k.o. Gradišče I, dne 16. 12. 2009, pod
opr. št. Dn 35524/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Občino Ljubljana
Šiška (kot prodajalko) in Ahčin Marjanom
Karlom (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj parc. št. 735.S, vpisano v vl. št.
14, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2010

Dn 5022/2008
Os-8272/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Edine Sinanović Prapretnik, Gubčeva 8, Slovenj Gradec,
ki jo zastopa odvetnica Andreja Pikl iz Slovenj Gradca, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
pri nepremičnini ident. št. 23.E (850-400-23),
vpisani v zk podvložku 1673/24, k.o. Slovenj
Gradec – stanovanje št. 23, garsonjera v IV.
nadstropju, s kletnim prostorom, v skupni izmeri 30,40 m2, v stavbi na naslovu Gubčeva
ulica 7, Slovenj Gradec, izdalo sklep Dn št.
5022/2008, z dne 6. 10. 2009, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja,
z dne 2. 11. 1993, sklenjene po določbah
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91) med prodajalcem Lesna – poslovni inženiring d.o.o. in kupcem Miranom Pogladič,
Gubčeva 7, Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Edine Sinanović Prapretnik,
Gubčeva 8, Slovenj Gradec, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, 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
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 12. 2009

Dn 18815/2009
Os-1094/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Urlih Vasje, Bežigrad 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Kotlušek Pavčič
o.p., d.o.o., Čufarjeva 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje, št. 12, v 1. nadstropju, na naslovu Bežigrad 18, Ljubljana, z ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 2826/12, k.o. Bežigrad,
dne 9. 12. 2009, pod opr. št. Dn 18815/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5.
1993, sklenjene med Strgulec Štefanijo, Sp.
Dobrenje 4, Pesnica pri Mariboru, Strgulec
Jožetom, Goriška ul. 18, Maribor, Strgulec
Antonom, Krekova 27, Maribor, Strgulec Miranom, V klancu 8, Maribor, Strgulec Matejo,
V klancu 8, Maribor (kot prodajalci) in Zidar
Ljubomirom, Štihova 25, Ljubljana ter Ulrih
& CO. d.o.o., Rimska 25a, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št. 2826/12,
k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 9.
2000, sklenjene med Ulrih & Co. d.o.o.,
Rimska 25a, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Ulrih Vasjo, Bežigrad 18, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 12.E, vpisano v podvl. št. 2826/12, k.o.
Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 10.
2000, sklenjene med Zidar Ljubomirom,
Ljubljanska 62, Ivančna Gorica (kot prodajalcem) in Ulrih Vasjo, Bežigrad 18, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št.
2826/12, 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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2010

Dn 35524/2009
Os-1093/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Capuder Sedmak Jasne, Vojkova c. 77, Ljub

Dn 34683/2009
Os-1171/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tercia
Tisk d.o.o., Ob železnici 23, Ptuj, ki ga za-
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stopa direktor Franc Kravina, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 70, v 6. nadstropju, na naslovu Novakova
ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 70.E, vpisano v podvl. št. 4136/70, k.o. Bežigrad, dne
9. 12. 2009, pod opr. št. Dn 34683/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 932 z dne
15. 2. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova (kot prodajalcem) in Mrhar
Marjeto (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 70.E, vpisano v podvl.
št. 4136/70, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 5.
1981, sklenjene med Mrhar Marjeto (kot prodajalko) in Mavčec Francem ter Rozalijo (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 70.E, vpisano v podvl. št. 4136/70,
k.o. Bežigrad,
– darilne pogodbe z dne 5. 1. 1987, sklenjene med Mavčec Francem in Rozalijo,
oba stanujoča Gančani 239, Beltinci (kot
darovalcema) in Kerec Danijelo, Novakova
5, Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 70.E, vpisano
v podvl. št. 4136/70, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7.
1996, sklenjene med Kerec Danielo, Novakova 5, Ljubljana (kot prodajalko) in Tercia Tisk d.o.o., Stritarjeva 4, Ptuj (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 70.E, vpisano v podvl. št. 4136/70, 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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2010
Dn 10514/09
Os-1088/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marcela Vrabla, stanujočega Ljubljanska ulica
88a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2206/37,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 10514/09, dne
14. 12. 2009, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe, prijavljene za odmero davka 2. 8. 1993, sklenjene med darilodajalko
Marjeto Vešligaj, roj. 10. 2. 1942, stanujočo
v Mariboru, Cesta proletarskih brigad 60, in
obdarjencem Stanislavom – Jožefom Vešligajem, roj. 25. 1935, stanujočim v Mariboru,
Cesta proletarskih brigad 60, s katero je darovalka obdarjencu podarila dvoinpolsobno
stanovanje, št. 17, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta proletarskih brigad 60, parc. št. 3004, k.o. Tabor, in
na tem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 14218/09
Os-1089/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Silva Šmarčana in Zlatke Šmarčan, stanujočih
Benediški vrh 51, Benedikt, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1771/14, k.o. Maribor – Grad,
v korist vsakega do 1/2 celote, pod opr.
št. Dn 14218/09, dne 16. 12. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2938/93 z dne
18. 3. 1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko
Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik
izvršnega sveta Anton Rous, in kupcema
Edom Klementom, EMŠO: 2505960500816
in Tatjano Klement, EMŠO: 2401965505255,
stanujočih Mesarski prehod 7, Maribor, s katero je prodajalka kupcema prodala stanovanje št. 3, v I. nadstropju, v stanovanjski
hiši Mesarski prehod 7, Maribor, parc. št.
2181/2, vl. št. E7 B14, k.o. Maribor – Grad,
in na tem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupcev, vsakega do 1/2
celote,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 3.
1996, sklenjene med prodajalcema Edom
Klementom, EMŠO: 2505960500816 in
Tatjano Klement, EMŠO: 2401965505255,
stanujočih Mesarski prehod 7, Maribor, in
kupcema Silvom Šmarčanom, roj. 7. 12.
1955, in Zlatko Šmarčan, roj. 9. 7. 1957,
stanujočima v Mariboru, Gregorčičeva ulica
13, s katero sta prodajalca kupcema prodala stanovanje št. 3, v I. nadstropju, v stanovanjski hiši Mesarski prehod 7, Maribor,
parc. št. 2181/2, vl. št. E7 B14, k.o. Maribor
– Grad, in na tem dovolila vknjižbo etažne
lastninske pravice na ime kupcev, vsakega
do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2010
Dn 14915/09
Os-1090/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljub
ljana, ki ga po pooblastilu zastopa Slavica
Gašperlin, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3288/21,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 14915/09,
dne 14. 12. 2009, izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, pogodbe, sklenjene neznanega datuma med odsvojiteljico Občino Maribor in
pridobiteljem Zavodom za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, o prenosu
lastninske pravice na garsonjeri št. 1, v pritličju stanovanjske hiše, na Majeričevi ulici
5 v Mariboru.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine, oziroma druge po-

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2010
Dn 15580/09
Os-1091/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vasje Smole Dubrovnik, stanujoče Trg revolucije 4, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 194/2,
pripisani vl. št. 931, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 15580/09 dne 14. 12. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene 2. 6. 1986, med prodajalko
Teo Omerza, stanujočo Trg Jožeta Vlahovića 4, Zagreb, in kupovalko Vasjo Smole
Dubrovnik, stanujoča Trg revolucije 4, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala garažo, stoječo na parc. št. 194/2, k.o. Tabor,
in na tem dovolila vknjižbo pravice uporabe
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2010
Dn 13114/09
Os-1092/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marine Kodba, stanujoče Prešernova
ulica 24, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 678/6, k.o. Maribor – Grad, pod opr.
št. Dn 13114/09 dne 18. 11. 2009, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 3. 1976, sklenjene med prodajalko Eriko Bohner, rojeno Pernat, stanujočo Ulm, Eberhardstrasse 58/IV, Nemčija,
in kupcem Veletrgovina »Koloniale« Maribor, o.sol.o. TOZD trgovina na veliko in
malo b.o., ki ga je zastopal direktor Milan
Kocman, s katero je prodajalka kupcu prodala 3-sobno stanovanje v I. nadstropju
levo, s pritiklinami, v hiši v Mariboru, Prešernova ulica 24, parc. št. 961, vl. št. 678,
k.o. Maribor – Grad, in na tem dovolila vpis
pravice uporabe na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2010
Dn 3785/2009
Os-1141/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagateljice Vesne
Lonzarič, Cankarjev drevored 4, Izola, ki
jo zastopa notarka Janja Luin iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca GIP Stavbenik
Koper d.d., zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
dne 23. 12. 2009 sklenilo:
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– pri nepremičnini vpisani v podvl.
587/10, k.o. Izola, z oznako 10.E, v naravi 2-sobno stanovanje, v mansardi, oznaka
s št. 7, in črko S5 ter klet št. 7, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. 1312/87, sklenjene dne 26. 11. 1987, med SGP Stavbenik
in Zavarovalno skupnostjo Triglav, katere
izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice Vesne Lonzarič,
Cankarjev drevored 4, Izola, do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi soinvestitorske pogodbe št. 1312/87, sklenjene
dne 26. 11. 1987, med SGP Stavbenik in
Zavarovalno skupnostjo Triglav, katere izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine; pogodbe o prodaji/nakupu
stanovanja, sklenjene dne 9. 12. 1991, med
Adriatic Zavarovalno družbo d.d. Koper (kot
pravnim naslednikom Zavarovalne skupnosti Triglav), kot prodajalcem, in Vesno Lonzarič, kot kupovako, ter pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, sklenjene dne 20. 7. 2009, med Vesno Lonzarič
in Primorjem d.d., notarsko overjene dne
9. 10. 2009, pod št. OV 1322/09.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 12. 2009
Dn 2480/2009
Os-1142/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja Janta
d.o.o., Slomškova ulica 33, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Danilo Grilj iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca GIP Stavbenik
Koper, d.d., zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin in vknjižbe lastninske pravice,
dne 22. 12. 2009 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvl. 3436/5,
k.o. Portorož, z oznako 1005.E, se začne
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 131/9-17(?)9/1, sklenjene
dne 3. 4. 1972, med splošnim gradbenim
podjetjem Stavbenik Koper, po Stanovanjskem podjetju Občine Piran, kot prodajalcem, in Obalnimi lekarnami Koper, kot kupcem;
– pogodbe o nakupu in prodaji št. 428/84,
sklenjene dne 1. 10. 1984, med ZC Koper,
o.o. TOZD Obalne Lekarne Koper, kot prodajalcem, in Bojanom Bitencem in Silvo Bitenc, kot kupcema, overjene dne 24. 10.
1984, pod št. Ov I 2376/84;
– pogodbe o zamenjavi stanovanj, sklenjene dne 4. 4. 1986, med Silvo Bitenc Rošar in Bojanom Bitencem, kot prodajalcema,
in Savo Kaluža, kot kupovalko, overjene dne
14. 4. 1986, pod Ov. št. 334/86; ter
– prodajne pogodbe, sklenjene dne 19. 8.
1987, med Savo Kaluža, kot prodajalko, in
Nado Škraba, kot kupovalko, overjene dne
19. 8. 1987, pod Ov. 710/87,
katerih izvirniki listin so izgubljeni, obstajajo
pa fotokopije teh listin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Janta d.o.o., Slomškova ulica 33, Ljubljana, do celote.

Vknjižba se zahteva na podlagi pogodbe št. 131/9-17(?)9/1, sklenjene dne 3. 4.
1972, med splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik Koper, po Stanovanjskem podjetju Občine Piran, kot prodajalcem, in Obalnimi lekarnami Koper, kot kupcem; pogodbe o nakupu in prodaji št. 428/84, sklenjene
dne 1. 10. 1984, med ZC Koper o.o. TOZD
Obalne Lekarne Koper, kot prodajalcem,
in Bojanom Bitencem in Silvo Bitenc, kot
kupcema, overjene dne 24. 10. 1984, pod
št. Ov I 2376/84; pogodbe o zamenjavi
stanovanj, sklenjene dne 4. 4. 1986, med
Silvo Bitenc Rošar in Bojanom Bitencem,
kot prodajalcema, in Savo Kaluža, kot kupovalko, overjene dne 14. 4. 1986, pod Ov.
št. 334/86; in prodajne pogodbe, sklenjene
dne 19. 8. 1987, med Savo Kaluža, kot
prodajalko, in Nado Škraba, kot kupovalko,
overjene dne 19. 8. 1987, pod Ov. 710/87,
katerih izvirniki listin so izgubljeni, obstajajo pa fotokopije teh listin; ter na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 4.
1995, med Nado Škraba, kot prodajalko,
in družbo Janta d.o.o., Ljubljana, kot kupcem, overjene dne 21. 4. 1995, pod Ov.
1380/95.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 22. 12. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 264/08
Os-8134/09
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 264/08 z dne 2. 12. 2009 toženi
stranki Sašu Aleksandru Albrehtu postavilo
začasnega zastopnika odvetnika Jurija Muniha iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče
tožene stranke neznano, pa tožena stranka
nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 12. 2009
In 07/167
Os-8493/09
Okrajno sodišče v Kopru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
dolžniku Neviu Paliski, Fazanska 6, Portorož, opr. št. In 2007/00167, v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper,
zaradi denarne izterjave postavilo začasnega zastopnika odv. Bogomirja Horvata
iz Kopra, ki dolžnika zastopa v predmetni
zadevi od dne 24. 11. 2009, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
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sodiščem, oziroma dokler Center za socialno delo Koper, sodišču ne sporoči, da je
dolžniku postavil začasnega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 12. 2009
VL 81168/2008
Os-8364/09
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 dolžnici Jasmini
Gazić, Ulica bratov Učakar 86, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 10.886,21 EUR,
sklenilo:
dolžnici Jasmini Gazić, Ulica bratov Učakar 86, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Dušan Tršar, Čufarjeva 3/III, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2009
VL 88456/2009
Os-8491/09
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 Fikretu Suljić, Tomačevska cesta
11, Ljubljana, zaradi izterjave 290,26 EUR,
sklenilo:
dolžniku Fikretu Suljić, Tomačevska cesta 11, 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.
Borut Zajc, Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- dostava, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2009
VL 49395/2008
Os-8492/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška
182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Vinku Brajdič, Veliko Mlačevo 100, Grosuplje,
zaradi izterjave 475,31 EUR, sklenilo:
dolžniku Vinku 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 začasnega zastopnika se postavi odv.
Aleš Vodičar, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana dostava, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
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oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2009
VL 3149/2008
Os-8513/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria dostava, proti dolžnici Suzani Ljubek, Stantetova ulica 2, Maribor - dostava, zaradi
izterjave 898,21 EUR, sklenilo:
dolžnici Suzani Ljubek, Stantetova ulica
2, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tjaša Vogrin, Ulica heroja Bračiča
18/II, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2009
VL 12537/2009
Os-8514/09
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 Sandiju Okorn, Kešetovo 7, Trbovlje, zaradi izterjave 785,09 EUR, sklenilo:
dolžniku Sandiju Okorn, Kešetovo 7,
Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Ivan Blatnik.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2009
VL 73967/2009
Os-8515/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžnici Mirjani Gabud,
Medetova ulica 7, Kranj - dostava, zaradi
izterjave 1.389,93 EUR, sklenilo:
dolžnici Mirjani Gabud, Medetova ulica
7, 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 začasnega zastopnika se postavi
Marko Pauletić, Ulica Milene Korbarjeva 2,
Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
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vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2009

oglas bo objavljen na oglasni deski Okrajnega sodišča v Postojni in v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 17. 12. 2009

I 12671/2007
Os-8597/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnica Triglav d.d.,
Bleiweisova 20, Kranj, zoper dolžnika Anđelko Milsavić, Cesta na Ježah 26b, Ljubljana
- Polje, ki ga zastopa začasni zastopnik Krištof Lučovnik, Čufarjeva 3, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 1.305,60 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Anđelku Milsaviću se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Krištof Lučovnik, Čufarjeva 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009

P 30/2009
Os-8618/09
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi
prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki, Gorazdu Koritniku, Na Kresu
11, Železniki, v pravdnem postopku opr. št.
P 30/2009, zaradi plačila 1.877,82 EUR s pp,
postavilo začasnega zastopnika Boruta Bernika Bogataja, odvetnika v Škofji Loki. Postavljen zastopnik bo zastopal toženca v postopku, dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 30. 12. 2009

VL 35374/2009
Os-8677/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Daimler AC Leasing,
d.o.o., Baragova ulica 5, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Roku Škarja, Lancovo 39, Radovljica, zaradi izterjave
3.170,06 EUR s pp, sklenilo:
začasni zastopnik odv. Primož Bajželj,
Trubarjeva 5, Radovljica, se razreši.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Matej Gašperšič, Trubarjeva 5, Radovljica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2010
In 63/2009
Os-8359/09
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj, v izvršilni zadevi upnika
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije, Oddelek v Kopru, proti
dolžniku Alibegović Ale, nazadnje stanujoč
na naslovu Pretnerjeva 5, Postojna, sedaj
neznanega bivališča, zaradi izpraznitve stanovanja, izven naroka 17. decembra 2009
sklenilo:
dolžniku Alibegović Aletu, nazadnje stanujočemu Pretnerjeva 5, Postojna, sedaj
neznanega prebivališča, se na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik odvetnik Rihard Braniselj, Kazarje
10, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Postojna. Ta

VL 100535/2009
Os-8449/09
Okrajno sodišče v Žalcu je na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., OE Celje, Mariborska 1, Celje, proti dolžniku Robiju Felicijanu, Strmec
nad Dobrno 5, Dobrna, zaradi izterjave
1.152,21 EUR s pp, dolžniku postavilo začasnega zastopnika, to je odvetnica Karmen
Orter Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 22. 12. 2009

Oklici dedičem
D 140/2006
Os-8685/09
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 1. 3. 1919 umrlem
Francu Kobalu, z zadnjim stalnim prebivališčem Sveti Križ št. 42, Ajdovščina.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli
v poštev njegovi nečaki po pok. sestri Justini
Terčič, rojeni 3. 11. 1889: Ludvik Terčič, rojen
10. 8. 1919; Avgustin Aleksander Terčič, rojen 21. 4. 1921 in Karol Leopold Terčič, rojen
31. 10. 1924, vsi rojeni v Vipavskem Križu št.
42. Vsi dediči so najverjetneje odšli v tujino
še pred letom 1947 (niso namreč vpisani
v državljanskih knjigah za naselja na območju Upravne enote Ajdovščina od 15. 9. 1947
dalje) in so sedaj neznanega bivališča.
Sodišče poziva dediče neznanega bivališča, da se v enem letu od objave tega oklica
in objave oklica na sodni deski tega sodišča
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega
roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenih jim skrbnikov in na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 6. 1. 2010
D 102/2008
Os-8092/09
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokoj-
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nem Francu Gregorevčiču, rojenem 11. 9.
1880, nazadnje stanujočem Mali vrh 18,
Globoko.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Francu Gregorevčiču, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave
tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 12. 2009
III D 393/2007
Os-7345/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Veroniki
Stanislavi Praznik, roj. 26. 4. 1924, umrli
17. 10. 2006, nazadnje stanujoči Ulica Ane
Ziherlove 10, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je bila samska, brez otrok,
starša sta umrla pred njo. Bratov ni imela.
Imela je sestro Angelo Marijo Praznik, ki
je umrla in ni zapustila potomcev. Mati zapustnice Veronika Kresnik je bila poročena
s Florjanom Praznikom in je imela pet sester in enega brata. Sodišču ni znano, kdo
so sorodniki po očetu zapustnice, Florjanu
Prazniku.
Podatkov o dedičih tretjega dednega
reda, torej o sorodnikih po očetovi strani
zapustnice, sodišče nima.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva morebitne dediče tretjega dednega reda, sorodnike po očetovi
strani zapustnice, ki bi lahko prišli v poštev
pri dedovanju po zapustnici, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in od objave oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
priglasijo kot dediči pri tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi
s tem oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2009
D 133/2008
Os-8229/09
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Bele Antonu,
sinu Alojza, upokojencu, roj. 6. 6. 1948, državljanu Republike Slovenije, razvezanem,
umrlem 12. 11. 2007, nazadnje stan. Žetale
92, Žetale.
Zapustnik ni naredil oporoke in je po
njem uvedeno dedovanje na podlagi zakona. Kot dediča drugega dednega reda sta
poklicana k dedovanju pokojnikova brata
Bele Milan, roj. 1949, in Bele Alojz, roj.
10. 6. 1946, ker je brat Bele Leopold umrl
kot samski in brez potomcev. Bele Alojz
je po podatkih sodišča nazadnje stanoval
v Žetalah 92, Žetale, nato pa se preselil
v Nemčijo. V Republiki Sloveniji Bele Alojz
nima pooblaščenca in se mu vročitev v postopku ni mogla opraviti. Sodišče zato na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju

(ZD), s tem oklicem poziva Bele Alojza, da
se javi sodišču v enem letu od dneva objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, ne bo zglasil nihče za pokojnikovega
brata Bele Alojza, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga in na podlagi izjave
skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 12. 2009

Oklici pogrešanih
N 34/2009
Os-8627/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdnem postopku predlagateljice Rozalke Zgonc, Knežak 209, 6253 Knežak, po
predlogu za razglasitev za mrtvega Antona
Tomšiča, rojenega 15. 6. 1863, očetu Jakobu in materi Ani Tomšič, roj. Šajn, na
Baču št. 66, nazadnje neznanega bivališča,
6250 Ilirska Bistrica, ki se je dne 27. 7.
1908 poročil v Knežaku, pred koncem prve
svetovne vojne odšel v Ameriko, kjer naj bi
po podatkih iz družinske knjige leta 1950
umrl, vendar listinskega dokaza o njegovi
smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati
o življenju ali smrti pogrešanega Antona
Tomšiča, da v roku 3 mesecev od objave
tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici
za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče
30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 1. 2010
N 19/2009
Os-8686/09
Pogrešani Jožef Berginc se je rodil 6. 3.
1928 v Idrskem, Kobarid, materi Berginc,
rojeni Volarič Avguštini, in očetu Berginc Antonu. Imenovani je v Idrskem živel do leta
1951, ko je zapustil rojstni kraj in se čez
nekaj let družini oglasil s pismom iz Kanade. V letu 1974 je prišel na obisk domov in
tam ostal nekaj mesecev. Pred odhodom je
svojcem povedal, da se namerava preseliti
na drug konec države, omenjal je Aljasko,
in obljubil, da bo sporočil svoj novi naslov.
Po povratku v Kanado se ni več oglasil. Na
dotedanjem naslovu se ni več javljal in tudi
poizvedbe pri rojakih, ki so živeli v njegovi
bližini, so bile neuspešne. Družina – predlagateljica postopka, njegova sestra Kurinčič
Marta Ernesta tako že 35 let o njem nima
nobene vesti.
Pogrešanemu je bil postavljen skrbnik
za poseben primer Center za socialno delo
Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
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pogrešanega za mrtvega v skladu z določili
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 1. 2010

Kolektivni delovni spori
X Pd 1790/2009
Os-1147/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem KNSS – Neodvisnost, Linhartova
13, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Drago Lombar, in nasprotnima udeležencema:
1. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije, Dimičeva
13, Ljubljana, in 2. Združenje delodajalcev
Slovenije, Sekcija za les in papir, Dimičeva 9, Ljubljana, zaradi povečanja najnižjih
osnovnih plač po KP za lesarstvo.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 9. 3. 2010, ob
8.30, v razpravni dvorani št. 2/I. nadstropje,
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski sodišča dne 15. 1.
2010.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2010

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 70/2009
Os-1187/10
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva 7, Ljub
ljana, obvešča vse na skupščini dne 19. 11.
2009 izključene »manjšinske delničarje«
družbe SWATY tovarna umetnih brusov
d.d., Titova 60, Maribor, da lahko v roku enega meseca od objave tega obvestila vložijo
svoje predloge za preizkus višine primernosti odpravnine, ki jo je ponudil glavni delničar družba Avtotehna trgovina, proizvodnja
in storitve d.d., Litijska 259, Ljubljana - Dobrunje. Po poteku citiranega roka, skladno
s 607. členom Zakona o gospodarskih družbah, predlogov več ni dopustno vložiti. Predloge je potrebno vložiti v dveh izvodih na
naslovu sodišča, z oznako opravilne številke
Ng 70/2009.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Belšak Marija, Podlehnik 2/d, Podlehnik,
zavarovalno polico, št. POL - 01 000014914,
izdala zavarovalnica Moja naložba.
gnr-310479
Preradović
Sandra,
Gorenjskega
odreda 14, Kranj, zavarovalno polico, št.
50500048509, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnu-310501
Solce Gregor, Kamna Gorica 3/a,
Kamna Gorica, zavarovalno polico, št.
50500042185, izdala zavarovalnica KD
življenje. gns-310453
Šintler Hinko, Cankarjeva ulica 34/a,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
50500032380, izdala zavarovalnica KD
življenje. gne-310417
Vnuk Brigita, Zabovci 60, Markovci,
zavarovalno polico, št. POL - 01-000014951,
izdala zavarovalnica Moja naložba.
gns-310478

Spričevala preklicujejo
Babič Petra, Podgora 1, Videm Dobrepolje, spričevalo 2. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2006.
gns-310428
Begovič Alen, Šišenska cesta 53,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Kranj, izdano leta 2003 in
2004. gnm-310409
Bešić Mirela, Črna pri Kamniku 12,
Stahovica, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole v Domžalah, izdano leta 2007.
gnr-310429
Brajnik Tatjana, Loke 28, Nova Gorica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Nova Gorica.
gnb-310470
Burgar Maja, Kajuhov dvor 4, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Luisa Adamiča
Grosuplje, izdano leta 1997. gnu-310451
Čančer Miroslav, Neža 14, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske šole
Trbovlje, izdano leta 1983. gnr-310454
Drešček Petra, Prušnikova ulica 62,
Ljubljana, indeks, št. 20040071, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnc-310444
Džajić Dalibor, Ulica Andreja Kumarja 20,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Livada,
izdano leta 2006. gnh-310414
Favento Gašper, Cesta Ivana Starca 38,
Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje tehniške šole. gnv-310475
Gorenjak Matej, Kovaška cesta 30,
Zreče, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC
Slovenske Konjice, št. 89, izdano leta 2001.
gno-310482
Gregorič Jernej, Ulica nadgoriških borcev
31, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste. gnf-310491
Hrženjak Ružica, Tomaćevo 12, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo o uspehu
3. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani smer kuhar, izdano na ime Dravinec Ružica.
gnx-310473

Jambrošić Veronika, Jakčeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1980, izdano na ime Babič Veronika.
gnc-310419
Kocić Jelena, Lokavec 16, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika SETŠ v Novi Gorici.
gnt-310502
Komatar Miha, Cerklje ob Krki 29,
Cerklje ob Krki, indeks, št. 13020140244,
izdala Kmetijska šola Grm Novo mesto.
gny-310447
Koveš Goran, Pod Logom 11, Turnišče,
spričevalo
Splošne
gimnazije
Juša
Kramarja Murska Sobota, izdano leta 1979.
gnw-310474
Kunštek Kristjan, Zgornje Sečovo 9,
Rogaška Slatina, spričevalo 3. in 4. letnika
SŠGT Celje, izdano leta 1993 in 1994.
gni-310438
Logonder Lea, Forme 19, Žabnica,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, št. I-GTT/188,
izdano leta 2007. gnp-310481
Modic Ana Angela, Cesta Notranjskega
odreda 30, Sodražica, spričevalo o
zaključnem izpitu Učiteljišča v Novem
mestu, izdano leta 1965, izdano na ime
Škulj Ana. gng-310440
Nikolić Borivoj, Čanžekova ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole tehničnih strok in storitev Ljubljana Bežigrad, izdano leta 1989. gnx-310498
Papič Robert, Černelavci, Liskova
25, Murska Sobota, spričevalo 1. letnika
SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 1985.
gnz-310496
Pečovnik Franc, Selo pri Vranskem
4/A, Vransko, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolski center Celje, izdano leta 1987.
gni-310413
Poharc Mojca, Črtomirova 7/b, Celje,
spričevalo Poslovno komercialne šole,
izdano leta 1984, izdano na ime Kovač
Mojca. gnl-310460
Ravšelj Matej, Viševek 5, Stari trg pri
Ložu, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Postojna - gimnazija, izdano leta
2003. gnj-310487
Rovšek Vedran, Sojerjeva ulica 58,
Ljubljana, indeks, št. 12130081339, izdala
Višja strokovna šola Ljubljana. gnh-310489
Skledar Uroš, Serdica 136, Rogašovci,
indeks, št. 81672312, izdala Ekonomsko
poslovna fakulteta Maribor. gnj-310462
Škerl Jure, Gabrje 59, Dobrova, indeks,
št. 18020583, Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gng-310494
Špiler Irena, Župeča vas 40/b, Cerklje
ob Krki, spričevalo 3. letnika ETRŠ Brežice,
izdano leta 2005. gny-310422
Šuvak Maja, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove
Fužine, izdano leta 2002. gni-310488
Turan Adisa, Trnovski pristan 6/a,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ za
odrasle in mladostnike Cene Štupar
Ljubljana, izdano leta 1998. gnw-310449
Vidervol Alen, Mestni log 10, Kočevje,
indeks, št. 26202990, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana.
gnn-310458

Vranešič Blaž, Tribuče 54, Črnomelj,
indeks, št. 23090804, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gng-310465
Žnidar Dušan, Glavni trg 3, Celje,
spričevalo Srednje tehniške šole Celje gradbena, izdano leta 1972. gnj-310412

Drugo preklicujejo
Antić Sandra, Besnica 37, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18090011, izdala
FF v Ljubljani. gnw-310424
Arlič Janko, Šibenik 16, Šentjur, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 601360, izdano pri Ministrstvu za promet, leta 1997. gnt-310452
Bejzaroski Alber, Pod Primožem 10,
Pivka, potrdilo o opravljenem izpitu za
viličarja, št. 2215/05, izdajatelj IVIS d.o.o.
Trzin , leta 2005. gnh-310439
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500023930000, izdana na ime Damir
Drožđek, stanujoč Zg. Bitnje 379, 4209
Žabnica. gnz-310421
Bogdan Sara, Podsvetija 36, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdal Ceris.
gnl-310435
CM Celje, d.d., Lava 42, Celje, licenco
za vozilo TAM 75T 5B, z reg. št. CE L3-130.
gnn-310483
CM Celje, d.d., Lava 42, Celje, licenco
za vozilo M.A.N. 26.372 DFK z reg. št. CE
CPC035. gnm-310484
CM Celje, d.d., Lava 42, Celje, licenco
za vozilo FAP 1213-42 z reg. št. CE CPC
057. gnl-310485
CM Celje, d.d., Lava 42, Celje, licenco
za vozilo M.A.N. 26403 DFLT z reg. št. CE
CPC008. gnk-310486
Drešček Petra, Prušnikova ulica
62, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20040071, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnd-310443
Hadžić Ariana, Šolska ulica 7, Velike
Lašče, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnr-310504
Husić Mehmed, Pot na Fužine 3,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500024952000, izdajatelj Cetis Celje.
gno-310457
Ibrišević Šefket, Gor. Lipnica 218, Gornja
Lipnica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021815000, izdal Cetis Celje.
gnk-310436
Jarc Žiga, Griči 8, Vrtojba, Šempeter
pri Gorici, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET,
Ljubljana. gnl-310410
Jovanović Mateja, Vojkova 4, Celje,
študentsko izkaznico, št. 041341468, izdala
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnn-310408
Lenošek Marjan s.p., Parižlje 14A,
Braslovče, potrdilo za voznika, št. 994988/
BGD72-2-63/2009, izdano na ime Behić
Asmir. gnf-310466
Lenošek Marjan s.p., Parižlje 14A,
Braslovče, potrdilo za voznika, št. 004988/
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MJ72-3-3546-2009, izdano na ime Mustafa
Mahmuthodžić. gne-310467
Lenošek Marjan s.p., Parižlje 14A,
Braslovče, potrdilo za voznika, št. 004988/
BGD72-2-5529/2008, izdano na ime Milorad
Ibnjatović. gnd-310468
Lenošek Marjan s.p., Parižlje 14A,
Braslovče, potrdilo za voznika, št. 004988/
BFD72-2-6475/2008, izdano na ime
Slobodan Ličinar. gnc-310469
Maček Miha, Peruzzijeva ulica 41,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19408741, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnb-310445
Mehle Marta, Zavrt 20, Mengeš, dijaško
izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija
Ljubljana - Šentvid. gny-310497
Palir Neža, Grobelno 51, Grobelno, študentsko izkaznico, št. 31080030, izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana. gnv-310450
Pečar Franc, Zaplana 53/e, Vrhnika,
izkaznico vojnega veterana, št. 029283,
izdala UE Logatec. gnz-310446
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 92a, v drugi
vrstici Petrol d.d., Ljubljana, v tretji pa 1527
Ljubljana, Dunajska cesta 50. gns-310503
Plevnik Peter, Dolomitskega odreda 5,
Postojna, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 3050, izdano pri Republiškem
sekretariatu za vzgojo in izobraževanje, leta
1991. gni-310463
Pozvek Karmen, Dolenjska cesta
64, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19438177, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnv-310500
Prevozi, gradbena dela Brezovnik Ciril
s.p., Pameče 104, Slovenj Gradec, licenco
za vozilo Mercedes, št. 007507/003 z reg.
št. SG E2-828. gnw-310499
Pristovšek Rok, Poljanski nasip 24,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20040319, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gny-310472
Pukšič Polona, Bukovci 127, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 31260147, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnq-310505
Ravnikar Vladimir, Lošca 21, Vrhnika,
izkaznico vojnega veterana, št. 0015305.
gnd-310493
Roštohar Marjan, Obrtna ulica 16,
Brežice, potrdilo o usposobljenosti za

voditelja čolna, št. 02/13-3415/00-98, ser.
št. 0896/98, izdala Uprava za pomorstvo.
gnq-310480
Rozman Urška, Hacetova ulica 8,
Cerknica, službeno izkaznico, št. 103515
- zasebno varovanje, izdana pri MNZ
Ljubljana. gnj-310437
Santos de Jesus Sara, Rožna dolina,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19499857, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnf-310441
Simonič Petra, Golek pri Vinici 3,
Vinica, študentsko izkaznico, št. 01006754,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-310430
Skrt Danjel, Most na Soči 62, Most na
Soči, študentsko izkaznico, št. 4037195,
izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gnn-310433
Somaro d.o.o., Mali Vrh 29 A, Globoko,
italijansko CEMT dovolilnico, št. 00121 in
zvezek 00121/1. gnd-310418
Sonja, Bled d.o.o., Jamova ulica 14,
Bled, delovno dovoljenje, št. 0318348872,
izdajatelj Zavod RS za zaposlovanje, izdano
3. 6. 2009, na ime Asim Cinac. gnh-310464
Srečko Gračner s.p., Harje 3 Č, Laško,
licence za tovorno vozilo št. 007244,
za vozilo MB 2544, reg. št. CE 54-86R.
gnk-310411
Stanovnik Petrič Petra, Ljubljanska
cesta 5, Borovnica, študentsko izkaznico,
št. 19807628, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-310431
Strašek d.o.o., Stari trg 11, Slovenske
Konjice, licenco, št. GE003903/05434/003
za vozilo z reg. št. CE CO-845, serijska
številka G 3000986. gnx-310423
Šabović Aida, Livarska 5, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19470609, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx-310448
Šenica Slavko, Meniška vas 20,
Dolenjske Toplice, izkaznico vojnega
veterana, št. 7510, izdana 12. 9. 2007.
gnb-310495
Šircelj Saša, Gorenja vas 6, Grosuplje,
dijaško
izkaznico,
izdala
SVŠGL.
gng-310415
Tavčar Tina, Hrušica 90, Hrušica,
službeno izkaznico, št. 101257, izdana pri
MNZ Ljubljana. gnm-310459
Tomažin Marko, Korenitka 8, Velika Loka,
študentsko izkaznico, št. 26203277, izdala
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Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana. gnm-310434
Trnovec Tomaž s.p., Janeza Rožanca 11,
Ljubljana Šmartno, izvod licence skupnosti,
št. 005104/003 s ser. št. O0301351 z
veljavnostjo do 23. 5. 2010 in št. 005104/004
s ser. št. O0308516, z veljavnostjo do 23. 5.
2010. gnv-310425
Trnovec Tomaž s.p., Janeza Rožiča 11,
Ljubljana Šmartno, dovolilnice za BIH tretja,
št. 1008316 za Rusijo tretja, št 663381 za
Romunijo tretja, št. 56738. gnu-310426
Trnovec Tomaž s.p., Janeza Rožiča 11,
Ljubljana Šmartno, dovolilnico za Rusijo bilateralna, št. 658423, 658424 in 658425
ter za Ukrajino - tretja, št. 664368 in 664369.
gnt-310427
Trošt Marjan, Orehovica 31, Podnanos,
certifikat ADr, izdajatelj TIB Ilirska Bistrica storitve, izdan leta 2006 veljavnost do 26. 2.
2012. gnk-310461
Veljković Miodrag, Moškričeva 46,
Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
614467, izdano pri Ministrstvu za promet,
leta 1999. gnq-310455
Verbe Franc, Spodnji Log 17, Sava,
orožni list, št. OROL0000187, reg.
št. OO230000039, izdala UE Litija.
gnz-310471
Viator & Vektor Logistika d.o.o., Dolenjska
cesta 244, Ljubljana, dovolilnica za
mednarodni prevoz oznake 112/01, številka
1109141 izdana pri GZS. gnk-310490
Vidmajer Andreja, Savinjska cesta 46,
Žalec, študentsko izkaznico, št. 21051288,
izdala FDV Ljubljana. gne-310492
Vodičar Miha, Liparjeva cesta 35,
Mengeš, študentsko izkaznico, št. 41030248,
izdala Medicinska fakulteta. gnj-310416
Vuki trans d.o.o., Lončarska cesta
64, Dolenja vas, delovno dovoljenje, št.
04244251002 izdano na ime Kodro Nikola.
gnt-310477
Zabret Rok, Kovinarska cesta 23/a,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 23080216,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gne-310442
Zeilman Kristijan, Pavšičeva ulica
6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19858189, izdala Ekonomska fakulteta.
gno-310432
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