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Javni razpisi

Št. 4102-4/2010/4
Ob-5436/10
Na podlagi 35. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB2) in
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za izbor izvajalcev programov socialne
vključenosti za obdobje od 2011 do
2014, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve
Namen javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za
obdobje od 2011 do 2014, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. Z izbranimi izvajalci bo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve sklenilo
večletno pogodbo o izvajanju programov,
sofinanciranje pa se bo dogovarjalo letno,
z letno pogodbo, ki jo bo sklenilo le v primeru, da bodo izbrani izvajalci zagotavljali
zahtevano število uporabnikov za začetek
izvajanja programa socialne vključenosti.
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov
socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo
ministrstvo za leta od 2011 do 2014, in so
opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Programi socialne vključenosti so socialni
programi, namenjeni podpori in ohranjanju
invalidovih delovnih sposobnosti.
3. Cilj programov in ciljna skupina oseb,
ki se vključujejo v programe socialne vključenosti
Cilj programov socialne vključenosti je
vzpodbujanje socialne vključenosti in ohranjanje ter razvijanje delovnih sposobnosti
invalida.
Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo
v programe socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so invalidi, opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI).
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Registrirane so v skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08) pod dejavnostjo
SKD 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali SKD 88 Socialno
varstvo brez nastanitve oziroma opravljajo
dejavnosti socialnega varstva, kot dokazilo
pa priložijo fotokopijo prve strani temeljnega
akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta,
iz katerega je razvidna njihova dejavnost
ali naloge.
2. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma
niso prenehale poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe.
3. Zagotavljajo izvajanje programa socialne vključenosti, ki je predmet razpisa in
je v skladu s predloženim opisom programa
ter vsebuje vse elemente, ki so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
4. Program socialne vključenosti izvajajo na območju Republike Slovenije.
5. Zagotavljajo kadrovske pogoje za
izvajanje programa socialne vključenosti:
– zagotavljajo strokovnega delavca za
izvajanje vodenja, organiziranja, izvajanja
aktivnosti za vzpodbujanje socialne vključenosti in ohranjanje ter razvijanje delovnih
sposobnosti v obsegu povprečno 8 ur mesečno na uporabnika s strokovnimi delavci
iz 9. člena ZZRZI;
– zagotavljajo strokovnega sodelavca
(delovnega inštruktorja) v obsegu od 16 do
20 ur mesečno na uporabnika s strokovnimi
sodelavci iz 9. člena ZZRZI;
– strokovni delavci in strokovni sodelavci so usposobljeni za delo z uporabniki,
ki se vključujejo v programe socialne vključenosti.
Tabela: Izpolnjevanje kadrovskih pogojev izvajanja programa socialne vključenosti glede na predvideno število uporabnikov v programu:
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Št. ur dela strokovnega
delavca mesečno oziroma
obseg zaposlitve strokovnega
delavca
48 ur oziroma
1 strokovni delavec 1/4
delovnega časa
80 ur oziroma
1 strokovni delavec 1/2
delovnega časa
96 ur oziroma
1 strokovni delavec 2/3
delovnega časa
160 oziroma
1 strokovni delavec polni
delovni čas
240 ur oziroma
1 strokovni delavec polni
delovni čas
1 strokovni delavec 1/2
delovnega časa
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Št. ur dela strokovnega sodelavca
(delovnega inštruktorja) mesečno oziroma
obseg zaposlitve strokovnega delavca
120 ur oziroma
1 strokovni sodelavec 3/4 delovnega časa
160–200 ur oziroma
1 strokovni sodelavec polni delovni čas
192–240 ur oziroma
1 strokovni sodelavec polni delovni čas
1 strokovni sodelavec 1/3 delovnega časa
320–400 ur oziroma
2 strokovna sodelavca polni delovni čas
480–600 ur oziroma
3 strokovni sodelavci polni delovni čas

Opomba: Upoštevano je izhodišče, da ima mesec 21 delovnih dni.
6. Zagotavljajo prostorske, tehnične in
organizacijske pogoje za izvajanje programa
socialne vključenosti:
– zagotavljajo prostorske pogoje za
izvajanje programa socialne vključenosti, ki
so v celoti ali delno ločeni od drugih programov in so ustrezno veliki (velikost prostorov,
kjer se izvaja vsebina programa je praviloma
4,5 m2 na uporabnika);
– zagotavljajo dostopnost uporabnikom do programa (lokacije izvajanja) – povezanost z javnimi prometnimi sredstvi oziroma
druge ustrezne možnosti dostopa;
– zagotavljajo izvajanje programa 8 ur
dnevno vse delovne dni v letu z minimalno
delovno vključenostjo uporabnika 6 ur dnevno;
– za začetek izvajanja programa socialne vključenosti mora biti v skupino praviloma vključenih najmanj 6 in največ 30 uporabnikov (invalidov), s tem, da lahko posamezni
izvajalec izvaja programe na več lokacijah;
– z delovno vsebino programa zagotavljajo tak prihodek, ki omogoča izplačilo
nagrad vključenim uporabnikom v povprečni
višini 10% bruto minimalne plače mesečno
na podlagi pravilnika o dodelitvi mesečne
nagrade uporabnikom, ki ga sprejme posamezni izvajalec, pri čemer je možen razpon
nagrade od minimalno 5% do maksimalno 15% višine bruto minimalne plače (od
1. marca 2010 dalje je bruto minimalna plača 734,15 EUR, 10% bruto minimalne plače
znaša ca. 73 EUR).
7. Predložijo ustrezno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov programa socialne vključenosti za leti 2011 in
2012.
5. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
programov socialne vključenosti
Prijavitelj mora k prilogi razpisne dokumentacije priložiti:
1. fotokopijo prve strani temeljnega
akta in izvleček temeljnega akta, iz katerega
je razvidna dejavnost oziroma naloge – priložijo le prijavitelji, ki nimajo glavne dejavnosti
pod SKD 85.5 ali 88, opravljajo pa dejavnosti
socialnega varstva;
2. fotokopije dokazil o zagotavljanju kadrovskih pogojev programa socialne vključenosti s strokovnimi delavci in strokovnimi sodelavci iz 9. člena ZZRZI (fotokopije diplom,

certifikatov o poklicni kvalifikaciji ali druga
ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje del s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, reference),
3. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki so
podpisane s strani delodajalca oziroma bodočega delodajalca in delavca (strokovnega
delavca, strokovnega sodelavca);
4. dokazila o razpolaganju z ustreznimi prostori za izvajanje programov socialne
vključenosti (načrti prostorov – fotokopije
tlorisov, ki so označeni na mestih, kjer se
bodo programi socialne vključenosti izvajali, fotokopije dokazil o lastništvu, solastništvu oziroma najemu prostorov, priložene
fotografije prostorov, v katerih se bodo programi socialne vključenosti izvajali, fotokopije dokumentov o uporabnem dovoljenju
prostorov, kjer se bodo programi socialne
vključenosti izvajali);
5. izdelan pravilnik o dodelitvi mesečne nagrade uporabnikom;
6. fotokopije referenc v zvezi z izvajanjem programov socialne vključenosti ali
z izvajanjem podobnih programov.
6. Merila za izbiro izvajalcev programov
socialne vključenosti
Merila za izbiro izvajalcev programov socialne vključenosti so:
Merila za izbiro izvajalcev
programov socialne vključenosti
1. Kadrovski pogoji
2. Opis programa socialne
vključenosti
3. Prostorski, tehnični in
organizacijski pogoji
4. Uporabniki programa, njihove
pravice in obveznosti
5. Dosedanje izkušnje,
sodelovanje s poslovnimi
partnerji
6. Finančna konstrukcija
programa
Skupaj maksimalno število točk:

Št.
točk
15
25
10
20
15
5
90

Posamezno merilo bo vrednoteno
z ustreznim številom točk, ki so podrobneje
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Popolne prijave prijaviteljev bo ocenila
komisija v skladu z merili in pripadajočim
številom točk, ki so podrobneje razvidni
v razpisni dokumentaciji v Poglavju X. –
Merila za izbiro izvajalcev programov SV.
Komisija bo točkovala prijavo v celoti, pri
tem, da bo vsako prijavljeno lokacijo ocenila
posebej. Za vsako prijavljeno lokacijo bo posebej ocenila Merilo 3. – Prostorski, tehnični
in organizacijski pogoji.
Prijave prijaviteljev, ki pod naslednjimi
merili razpisne dokumentacije ne bodo dosegli točk, bo komisija zavrnila:
1.1. Strokovni delavci in strokovni sodelavci,
1.2. Strokovna usposobljenost,
1.3. Vloga strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev,
1.4. Zagotavljanje kadrovskih pogojev
za prijavljene lokacije in predvideno število uporabnikov v programu z upoštevanim
predvidenim razvojem programa po letih,
2.1. Vsebina programa,
2.2. Cilji programa,
2.3. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu,
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2.5. Razmejitev programa od že financiranega oziroma sofinanciranega programa
ali storitve,
2.6. Urnik,
3.1. Zagotavljanje prostorov,
3.3. Ustreznost prostorov,
4.1. Uporabniki programa,
4.9. Zagotavljanje sofinanciranja programa (nagrade uporabnikom),
4.10. Zagotavljanje malice uporabnikom
in
6.1. Finančna konstrukcija prihodkov in
odhodkov (2011 in 2012).
Zavrnjene bodo tudi prijave prijaviteljev,
ki od možnih 90 točk ne bodo zbrali vsaj
68 točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja:
okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet tega javnega razpisa za obdobje
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014 skupaj znaša
9,7 mio EUR. Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna RS, proračunske postavke
4329 – Programi socialne vključenosti za
invalide.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev: sredstva morajo biti porabljena
v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2015.
9. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru programa
Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje programa v višini največ 400,00 EUR mesečno
na vključenega uporabnika v letu 2011 (stroški dela, materialni stroški, zavarovanje za
primer nesreče pri delu, malica) in variabilni
del v višini dejanskih potnih stroškov (javni
prevoz) na vključenega uporabnika ter tako
zagotavljalo načelo enake dostopnosti programov vsem uporabnikov in enak položaj
vsem izvajalcem.
Ministrstvo ima pravico, da v naslednjih
letih, glede na proračunska sredstva in glede
na stopnjo inflacije, spremeni vrednost sofinanciranja na vključenega uporabnika.
10. Odpiranje prijav: komisijsko odpiranje
prijav bo v četrtek, 7. 10. 2010, ob 13. uri,
v prostorih Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Direktorata za invalide, Slovenska 54, 4. nadstropje, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
v roku največ 60 dni od datuma odpiranja
prijav.
12. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je ponedeljek 4. 10.
2010. Prijavitelji morajo svojo prijavo na javni
razpis predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je najkasneje na dan 4. 10. 2010 oddana
na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na dan 4. 10. 2010 do 15. ure oddana
v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Prijavitelji predložijo svoje prijave na javni
razpis v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani
ovojnice: »Prijava – ne odpiraj! Javni razpis
za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014, ki jih
bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan
naziv in naslov prijavitelja.
Prijavitelj se na javni razpis lahko prijavi
le z eno prijavo, ki jo lahko v času razpisne-

ga roka dopolnjuje ali spreminja. V primeru
dopolnitve prijave mora biti le-ta označena
s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovojnice: »Dopolnitev prijave – ne
odpiraj! Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od
2011 do 2014, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan
naziv in naslov prijavitelja.
Prijavo lahko odda pravna ali fizična oseba le samostojno. Če eno prijavo pripravita
skupaj dva prijavitelja, komisija takšno prijavo
izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte.
Iz nadaljnjega postopka bodo izločene tudi
vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
13. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Prijavitelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve http://www.
mddsz.gov.si/ pod rubriko o ministrstvu / javne objave / javni razpisi.
Dodatne informacije o javnem razpisu
je mogoče dobiti v času od objave javnega
razpisa do petka 1. 10. 2010 vsak delovni
dan po telefonu, od 10. do 12. ure pri Špeli
Kolar na številki 01/369-75-54 ali na številki
01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide) oziroma po elektronski pošti na naslovu
spela.kolar@gov.si.
Vprašanja po elektronski pošti se sprejemajo do četrtka, 30. 9. 2010 do 10. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 344/2010
Ob-5515/10
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena
Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) in 216. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) Ministrstvo za zunanje
zadeve RS objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa
nacionalnega združenja nevladnih
organizacij s področja mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči v letu 2010
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: MZZ).
2. Predmet razpisa
Nevladne organizacije, dejavne na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja
in humanitarne pomoči, so pomemben sogovornik vladnemu sektorju pri izvajanju politike
in uveljavljanju normativnih okvirov mednarodnega razvojnega sodelovanja. MZZ želi
skladno s 30. točko Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike
Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni
list RS, št. 73/08) podpreti vlogo civilne družbe v sistemu programiranja, izvajanja in vrednotenja mednarodnega razvojnega sodelovanja. Pri tem namenja posebno pozornost
spodbujanju združevanja majhnih in institucionalno šibkih nevladnih razvojnih organizacij
(v nadaljevanju: NVRO), katerega namen je
krepitev mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije.
Poleg tega je v skladu s 27. točko Resolucije za razvoj sistema in politike pri mednarodnem razvojnem sodelovanju pomembno,
da se del uradne razvojne pomoči države
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nameni izobraževanju za razvoj in ozaveščanje javnosti. Izobraževanje za razvoj je
del razvojne politike, ki soustvarja razmere za
njeno učinkovitost in z ozaveščanjem javnosti
tudi zagotavlja podporo evropski in državni
politiki pomoči državam v razvoju.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
programa izbranega nacionalnega združenja
nevladnih organizacij s področja razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči v naslednjih vsebinskih okvirih:
1. Koordinacija in vsebinska ter logistična podpora nevladnim organizacijam, ki so
dejavne na področju razvojnega sodelovanja
in humanitarne pomoči za njihovo okrepljeno
delovanje na nacionalni in evropski ravni (primeri dejavnosti: obveščanje, usposabljanje,
podpora pri prijavljanju na razpise).
2. Program globalnega učenja, ozaveščanja javnosti o pomenu mednarodnega
razvojnega sodelovanja, s poudarkom na razvojnih ciljih tisočletja (primeri vsebinskih področij: razvojna problematika, okoljska vprašanja, podnebne spremembe, medkulturna
komunikacija, preprečevanje konfliktov, človekove pravice, globalno državljanstvo itd.).
3. Podpora MZZ pri organizaciji in izvedbi Slovenskih razvojnih dni (Ljubljana,
14. do 16. oktober 2010).
4. Vključenost v pripravo in sposobnost
sodelovanja na Evropskih razvojnih dneh
(Bruselj, 6. do 7. december 2010).
3. Okvirna višina sredstev: MZZ bo za
sofinanciranje
programa
nacionalnega
združenja NVRO v letu 2010 namenilo do
65.000 EUR. Od tega 55.000 EUR v proračunskem letu 2010 in do 10.000 EUR v proračunskem letu 2011.
4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo združenja
NVRO, ki združujejo najmanj 10 NVRO na
področju Republike Slovenije.
Za NVRO se za potrebe tega razpisa šteje organizacija civilne družbe, ki je prostovoljna, neodvisna in nepridobitna, s statusom
pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega
prava, je ustanovljena in deluje po načelu
svobodne odločitev, deluje po načelu nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in
drugih organov oblasti, političnih strank in
gospodarskih družb. Namen delovanja mora
presegati interese članstva oziroma mora biti
splošno koristen ali dobrodelen. Dejavnosti
organizacije morajo biti usmerjene v področje
razvojnega sodelovanja in izobraževanja za
razvoj oziroma globalnega učenja.
Vloge drugih subjektov bodo zavržene.
Vlagatelji lahko na razpis prijavijo program, ki poteka v letu 2010 in bo zaključen
do 31. decembra 2010.
Prijavi morajo biti priloženi dokumenti, določeni v 4. točki razpisne dokumentacije.
5. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih na podlagi
predloženih dokazil.
(Skupaj največ 100 točk)
5.1. Reference vlagatelja (do 50
točk).
5.2. Kakovost in stroškovna učinkovitost predlaganega programa z razdelanimi
aktivnostmi po posameznih vsebinskih področjih (do 50 točk).
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 13. september
2010. Pisne vloge morajo biti vložene na
naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve RS,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vlogo
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se lahko vloži osebno v MZZ v poslovnem
času MZZ ali po pošti. Osebno prinesene vloge morajo prijavitelji oddati v Vložišču MZZ,
objekt Mladika, vhod Šubičeva 11, med 8. in
15. uro. Če je vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je poslana
priporočeno po pošti zadnji dan roka (poštni
žig 13. september 2010).
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena z napisom »Ne odpiraj
– vloga – razpis ZRA, št. 344/2010«.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 15. septembra 2010, v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve. Vloge bo odpirala in ocenjevala
strokovna komisija, ki jo imenuje minister za
zunanje zadeve. Pri odpiranju bo strokovna
komisija ugotavljala popolnost vlog glede
na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija v roku 3 delovnih
dni od odpiranja vlagatelje pisno pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok dopolnitve bo predpisala komisija.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo vložene v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Izbrana bo vloga, ki bo pravočasna, popolna in bo dosegla najvišje število točk
strokovne komisije.
Ostale vloge bodo zavrnjene.
O izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah
odloči s sklepom minister za zunanje zadeve na podlagi predloga strokovne komisije.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji na
razpis bodo o izidu javnega razpisa pisno
obveščeni najpozneje v roku 30 dni od začetka odpiranja vlog.
9. Sklenitev pogodb
Z izbrano organizacijo bo MZZ sklenilo
pogodbo o sofinanciranju.
Zoper sklep o izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah je mogoča pritožba. O pritožbi
zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na MZZ v roku
8 dni od prejema sklepa. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbrani,
zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži
podpisa pogodbe z izbrano organizacijo.
Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na
katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/, pod
razdelkom »Javna naročila in razpisi«. V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na
tel. 01/478-21-28, vsak delavnik, med 10. in
12. uro, ali na e-naslov: ales.verdir@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kontaktna oseba: Aleš
Verdir tel. 01/478-21-28, e-naslov: ales.verdir@gov.si.
Republika Slovenija
Ministrstvo za zunanje zadeve
4301-44/2010-1

Ob-5542/10

Javni razpis
za zagotavljanje zanesljive oskrbe
z električno energijo z uporabo domačih
virov primarne energije v letu 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izvajalec javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 15. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 70/08 in 22/10), Uredba o izvedbi
javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo
domačih virov primarne energije (Uradni list
RS, št. 19/09, 49/10), Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS,
št. 8/09) in sklep Vlade Republike Slovenije
št. 36000-5/2010/3 z dne 29. 7. 2010.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
upravičenih stroškov izbranih proizvajalcev
električne energije, ki bodo v določenem obsegu prevzeli obveznost uporabe domačih
virov primarne energije za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo.
Namen je izbor ponudnika ali ponudnikov
(v nadaljevanju: ponudnik) za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije z najnižjim pokritjem upravičenih stroškov.
Primarna energija je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli
vrsti energije v naravi, ki vstopa v procese
transformacije v električno, toplotno ali mehansko energijo.
Domači primarni viri energije so viri energije, ki se nahajajo na ozemlju Republike
Slovenije.
Obvezna količina domačega vira primarne energije za proizvodnjo električne energije
v energetski bilanci za leto 2010 je določena s sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 36000-5/2010/3 z dne 29. 7. 2010 na podlagi katerega se za zagotavljanje zanesljive
oskrbe z uporabo domačih virov primarne
energije za proizvodnjo električne energije
v Energetsko bilanco Republike Slovenije za
leto 2010 vključi 391.500 ton rjavega premoga iz Rudnika Trbovlje - Hrastnik, d. o. o.
Proizvedena količina električne energije
v letu 2010 iz obvezne količine domačega primarnega vira energije je najmanj 368 GWh.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo proizvajalci
električne energije s sedežem na območju
Evropske unije ali prebivališčem v državi
članici Evropske Unije (v nadaljevanju: pro
izvajalci), ki so sposobni uporabiti obvezno
količino domačega vira primarne energije za proizvodnjo električne energije. Pro
izvajalci električne energije so pravne ali fizične osebe, ki so imetniki veljavne licence
za proizvodnjo električne energije v Sloveniji, izdane s strani Javne agencije Republike
Slovenije za energijo. Čas, za katerega je
bila licenca izdana, se ne sme izteči pred
iztekom časa izpolnitve prevzetih obveznosti
v skladu s tem razpisom.
Na razpis se ne morejo prijaviti pro
izvajalci, ki:
– se nahajajo v postopku insolventnosti
(prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji),
– so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL
C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07),
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,

– pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih
subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list
RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08,
94/09, 25/10),
– so kot proizvajalci ali njihovi zakoniti zastopniki storili prekrške v zvezi z energetsko
dejavnostjo.
Merila za izbor ponudnika, ki izpolnjuje
pogoje
Vse popolne in veljavne vloge, ki bodo
izpolnjevale pogoje za kandidiranje bo ocenila komisija za izbor ponudnika na osnovi
naslednjega merila:
Izbran bo ponudnik, ki bo pri proizvodnji
energije ponudil najnižje upravičene stroške
ob uporabi v razpisu določene količine domačih virov primarne energije. V primeru,
da več ponudnikov, ponudi enako višino najnižjih upravičenih stroškov, bo vsak ponudnik prevzel enak delež obveznosti uporabe
določene količine domačega vira primarne
energije.
Ministrstvo se lahko odloči, da ne bo izbralo nobenega ponudnika. To se šteje za
neuspešen javni razpis.
Trajanje obvezne uporabe domačih primarnih virov energije: obvezna uporaba domačega vira primarne energije se mora izvajati v letu 2010 na podlagi pogodbe sklenjene
s Centrom za podpore.
Upravičeni stroški
Če cena proizvedene električne energije
iz domačega vira primarne energije na pragu
proizvodne naprave preseže tržno ceno iz
primerljivih proizvodnih naprav, ki te primarne energije ne uporabljajo, so proizvajalci
upravičeni do pokritja upravičenih stroškov
do ravni njihovega običajnega poslovanja.
Če proizvajalec pri tem ustvari dobiček, se
upravičeni stroški v naslednjem letu znižajo
za višino ugotovljenega dobička v predhodnem letu oziroma se bo s pogodbo, sklenjeno s Centrom za podpore zavezal k povrnitvi
ustvarjenega dobička.
Upravičeni stroški so lahko:
– višji stroški domačega vira primarne
energije, dostavljenega proizvajalcu, od primerljivega primarnega vira energije iz uvoza,
dostavljenega do energetskega objekta pro
izvajalca, ki bi ga lahko proizvajalec uporabljal;
– ostali proizvodni stroški, sorazmerni deležu domačega vira primarne energije, ki so
povezani z uporabo domačega vira primarne
energije, ki vključujejo tudi amortizacijo naprav, ki so potrebne ali jih je potrebno vgraditi za koriščenje domačega vira primarne
energije, in ki za koriščenje primarnih virov iz
uvoza ne bi bili potrebni.
Če primerjava stroškov med domačim
virom primarne energije in virom primarne
energije iz uvoza zaradi narave primarnega
vira ni mogoča, se kot upravičeni strošek
upošteva ponujena lastna proizvodna cena
električne energije z uporabo domačega vira
primarne energije, zmanjšana za lastno pro
izvodno ceno električne energije z uporabo
primarnih virov energije, ki jih proizvodna naprava uporablja.
Upravičeni stroški se upoštevajo samo
v primeru izbire proizvajalca na javnem razpisu, na katerem sta pravilni ponudbi oddala
vsaj dva ponudnika.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičeni stroški so predmet financiranja
le, če so nastali v letu 2010.
Višina sredstev
Za pokritje upravičenih stroškov je na voljo največ 7.260.060 EUR. Sredstva se bodo
črpala iz prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo
domačih virov primarne energije.
Ponudba ne sme presegati razpoložljivih
sredstev.
Izplačilo sredstev
Sredstva za pokritje upravičenih stroškov
bo na transakcijski račun proizvajalca nakazal Center za podpore. Izbrani prijavitelj je
dolžan najkasneje v 15 dneh po dokončnosti
sklepa o izbiri prijavitelja skleniti pogodbo
o zagotavljanju zanesljive oskrbe električne
energije z uporabo domačih virov primarne
energije s Centrom za podpore (v nadaljevanju: pogodba). Sredstva bodo nakazana
skladno s podpisano pogodbo.
Za proizvajalca, ki ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je svojo
prijavo umaknil in ni upravičen do povračila
upravičenih stroškov.
Če pogodba ni usklajena s sklepom o izbiri prijavitelja, se glede neusklajenih vprašanj uporablja neposredno sklep o izbiri. Če
je sklep o izbiri razveljavljen, mora Center
za podpore prenehati izplačevati sredstva za
povrnitev upravičenih stroškov, ne glede na
pogodbo. Razveljavitev sklepa je podlaga za
odpoved pogodbe.
Če se po koncu obračunskega obdobja
izkaže, da so upravičeni stroški nižji od predvidevanih oziroma nižji od upravičenih stroškov določenih v sklepu o izbiri prijavitelja in
pogodbi, se sredstva za izplačilo znižajo za
ustrezen znesek.
Vsebina prijave
Pisna prijava na javni razpis mora poleg
prijavnega obrazca z navedbo upravičenih
stroškov, vsebovati naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane
davčne obveznosti in druge obvezne dajatve,
ki ga izda pristojni davčni urad pri Davčni
upravi Republike Slovenije, ne starejše od
30 dni;
2. izjava, da ima prijavitelj licenco za pro
izvodnjo električne energije izdano s strani
Javne agencije Republike Slovenije za energijo;
3. pisna soglasja prijavitelja ter vseh njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo za
gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega
razpisa pridobi podatke iz prekrškovnih evidenc; soglasje za pravne osebe in samostojne podjetnike mora vsebovati ime in sedež,
davčno in matično številko, številko vložka
v sodni register ter žig in podpis zakonitega
zastopnika; soglasje za zakonite zastopnike
in prijavitelje, ki so fizične osebe – državljani
države članice EU, mora vsebovati ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, datum in
kraj rojstva, EMŠO ter podpis. V primeru,
da prijavitelj soglasij iz 10. točke ne priloži,
mora sam prijavi predložiti ustrezna dokazila, in sicer:
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe
niso bile pravnomočno kaznovane za prekrške v zvezi z opravljanjem energetske dejavnosti, ne starejše od 30 dni;
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča,
da prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe
niso v postopku za prekrške v zvezi z opravljanjem energetske dejavnosti, ne starejše
od 30 dni;
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4. izjava, da prijavitelj pozna vsebino javnega razpisa na katerega se prijavlja in se
strinja s pogoji navedenimi v javnem razpisu;
5. izjava, da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
6. izjava, da prijavitelj ne prejema, niti
ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje
podjetij;
7. izjava, da so vse informacije navedene v tem prijavnem listu in v pripadajočih
dokumentih resnične, popolne in ustrezajo
dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta;
8. izjava, da prijavitelj ni naveden v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi
seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08
in 55/08).
Ministrstvo za gospodarstvo lahko zahteva tudi drugo dokumentacijo.
Način in rok prijave
Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu, ki je
sestavni del javnega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava na javni
razpis je veljavna, če je pravočasna in ji je
priložena vsa zahtevana dokumentacija. Pisne prijave z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj
– Javni razpis za zagotavljanje zanesljive
oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2010«,
imena in naslova prijavitelja, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Prijave, ki ne bodo predložene pravočasno, se kot prepozne zavržejo.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki
bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele
do vključno 10. 9. 2010 do 12. ure, ne glede
na vrsto prenosa pošiljke.
Če prijava ne bo popolna ali ji ne bo priložena vsa potrebna dokumentacija, bo prijavitelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če
prijavitelj v predvidenem roku ne bo vloge
dopolnil, se vloga kot nepopolna zavrže.
Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 13. 9. 2010 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za
energijo, Kotnikova 5 v Ljubljani, v mali sejni
sobi v II. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev
morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi.
Postopek in rok za izbor
Izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo
bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Ministrstvo bo v roku 8 dni po
izteku roka za prijavo na javni razpis odločilo
o izbiri prijavitelja.
Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-60
(Silvo Škornik) in po elektronski pošti na naslovu Silvo.Skornik@gov.si.
Zoper sklep o izbiri prijavitelja ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor.
Neizbrani ponudnik lahko vloži tožbo v roku
30 od vročitve sklepa na Upravno sodišče
Republike Slovenije. Tožba ne zadrži podpisa
pogodbe z izbranim proizvajalcem.
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Prijavni obrazec

Prijavni obrazec

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2010

I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
– Popolno ime (firma):
– Sedež (naslov):
– Zakoniti zastopnik:
– Matična številka:
– Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
– Popolno ime s.p.:
– Matična številka:
– Davčna številka:

Predvidena vrednost upravičenih stroškov:

Izjavljam, da poznam vsebino javnega razpisa na katerega se prijavljam in se strinjam s pogoji navedenimi v javnem
razpisu.
Izjavljam, da nisem v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Izjavljam, da ne prejemam, niti ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje
podjetij.
Izjavljam, da so vse informacije navedene v tem prijavnem listu in v pripadajočih dokumentih resnične, popolne in ustrezajo dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih dokumentov je resnična kopija originalnega dokumenta.
Izjavljam, daj nisem naveden v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena ZPKor (Ur. l. RS, št. 43/2007, 68/2007, 29/2008 in 55/2008).
PRILAGAM:

Datum:
Kraj:

Firma oziroma ime prijavitelja
Ime zastopnika
Podpis

Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 0973/2010-04310/2010
Ob-5458/10
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) sklepa župana sprejetega na podlagi posamičnih programov razpolaganja s premoženjem
z dne 25. 8. 2010 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je:
1. Nepremičnina – stavba s pripadajočim
zemljiščem na naslovu Gasilska ulica 17
in 19, v Kranju, ki stoji na zemljišču parc.
št. 200/1, stanovanjska stavba, v izmeri
298 m2, dvorišče, v izmeri 414 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 81 m2, k.o.
Stražišče, za izklicno ceno 252.288,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Predmetna nepremična je obremenjena
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 21. 9. 2010, ob
10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, dne 20. 9. 2010, do 12. ure, dostavile
naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do srede, dne 15. 9. 2010, na
Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,

– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na
javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun,
št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj
v roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premično stvar,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo – Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin in premičnin je
možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 15. 9.
2010, do 12. ure, na tel. 23-73-144.
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XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, in bodo objavljene na internetni strani,
www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe,
ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve,
v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Ob-5472/10
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list
RS, št. 82/08) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto
2010 (Uradni list RS, št. 29/09, 7/10, 49/10)
objavlja Občina Mokronog - Trebelno, Pod
Gradom 2, 8230 Mokronog
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom
in študentom Občine
Mokronog - Trebelno za šolsko
oziroma študijsko leto 2010/2011
1. Predmet javnega razpisa: Podelitev
štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog - Trebelno, razen tistim, ki imajo
možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku
o sofinanciranju programov na področju
kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno za
programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list
RS, št. 62/08).
2. Pravico do štipendije Občine Mokronog - Trebelno lahko uveljavijo dijaki, ki
obiskujejo srednješolski program poklicne,
srednje tehniške in strokovne šole, program
gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Mokronog - Trebelno,
– da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh oziroma povprečno oceno najmanj 3,6 – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata,
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deficitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Mokronog
- Trebelno,
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu,
– boljši dosežki na izvenšolskih dejavnostih,

Stran

2304 /

Št.

70 / 3. 9. 2010

– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana. Dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu s 14. in 15. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog Trebelno (Uradni list RS, št. 82/08).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Mokronog - Trebelno.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko oziroma študijsko leto 2010/2011
bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno predvidoma
dodeljene 3 štipendije, in sicer 2 za dijake in
1 za študente. Višina štipendije za dijake bo
znašala 130,00 EUR mesečno, za študente
pa 150,00 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2010 in
2011 4.920,00 EUR.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– dokazila o izvenšolskih dejavnostih,
uspehih in priznanjih,
– fotokopija osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na spletni strani občine
in v občinskem glasilu Odsev. Obrazci so od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog,
in na spletni strani občine, www.mokronogtrebelno.si.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 12. 10. 2010, do 15. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog, z oznako »Ne odpiraj – vloga za
podelitev štipendije«.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne: vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno
prispele prijave na javni razpis in prijave, ki
ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden
v pozivu, se s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja vlog.
O podelitvi štipendij Občine Mokronog
- Trebelno bo odločala na predlog komisije za štipendiranje občinska uprava Občine
Mokronog - Trebelno z odločbo. Odločba
bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se
je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico
v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pra-
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vice in obveznosti med Občino Mokronog
- Trebelno kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Mateja Kozlevčar, tel. 07/34-98-266, el. naslov:
mateja.kozlevcar@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 302-0004/2010
Ob-5512/10
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Tolmin (Uradni list RS, št. 58/10) – v nadaljevanju: Pravilnik, Odloka o proračunu
Občine Tolmin za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 24/09, 14/10, 58/10) in mnenja Ministrstva za finance, št. M001-5881455-2010
z dne 23. julija 2010, Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, Tolmin objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Tolmin
v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so sredstva Banke Koper d.d.
in Nove KBM d.d. (v nadaljevanju: Banka) in
proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin
v letu 2010 sofinancirala obrestno mero (v
nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).
II. Pogoji in merila za dodelitev kreditov:
II.1. Namen, za katerega se krediti dodeljujejo
Upravičenci morajo pridobljena kreditna
sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja
dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje
obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje
namene:
a) investicije v:
– nakup zemljišča,
– nakup, graditev, rekonstrukcijo ali
adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev;
b) financiranje obratnih sredstev: nakup
materiala.
II.2. Upravičenci do dodelitve kreditov
so:
Za kredite lahko zaprosijo naslednji upravičenci:
– mikro podjetja,
– mala podjetja in
– samostojni podjetniki posamezniki
(v nadaljevanju: podjetja, prosilci, upravičenci), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L,
št. 214/2008), in sicer število zaposlenih in
najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto
podjetja:
– mikro podjetje pomeni podjetje, ki ima
manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
2 milijona EUR;
– malo podjetje pomeni podjetje, ki ima
manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR.

Do dodelitve kreditov po tem razpisu niso
upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena
v Uredbi Sveta (ES) št. 1407/2002 in
– podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(Uradni list EU C, št. 244/2004) in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah.
II.3. Kriteriji upravičenosti do dodelitve
kreditov:
1. Krediti se dodeljujejo upravičencem, ki
izpolnjujejo pogoje in kriterije upravičenosti
do dodelitve kreditov, objavljene v Pravilniku in v tem javnem razpisu, ter izpolnjujejo
pogoje, ki jih določa Banka.
2. Krediti se dodeljujejo za investicije oziroma za financiranja obratnih sredstev, ki so se začela izvajati v tekočem
letu (tj. v letu 2010).
3. Sedež podjetja oziroma registrirane
podružnice in mesto investicije morata biti
na območju Občine Tolmin.
II.4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
1. Krediti ne smejo biti namenjeni izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti
v tretje države ali države članice, in sicer za
pomoč neposredno povezano z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
2. Dodelitev kreditov ne sme biti pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega blaga.
3. Krediti, dodeljeni podjetjem v cestno
prometnem sektorju, ne smejo biti namenjeni za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
II.5. Merila za dodelitev kreditov:
Krediti se prednostno dodeljujejo upravičencem, katerih investicije oziroma financiranja obratnih sredstev so namenjena
predvsem:
1. zagotavljanju novih delovnih mest ali
ohranjanju obstoječih delovnih mest,
2. vlaganju v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
3. dopolnjevanju proizvodnih programov
ostalega gospodarstva,
4. doseganju višje kvalitete proizvodov
in storitev,
5. zagotavljanju visoke stopnje donosnosti.
II.6. Višina sredstev: skupna višina razpisanih kreditnih sredstev oziroma kreditni potencial, namenjen dodeljevanju dolgoročnih
kreditov s subvencionirano obrestno mero
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2010, znaša
181.000,00 EUR. Sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne
mere v letu 2010, znašajo 10.145,00 EUR
in so zagotovljena na proračunski postavki
041401 »Subvencioniranje obrestnih mer
malemu gospodarstvu«.
II.7. Upravičeni stroški:
a) Upravičeni stroški investicij, za katere
je možno dodeljevati kredite, so:
– strošek nakupa zemljišča,
– strošek nakupa, graditve, rekonstrukcije ali adaptacije poslovnih prostorov,
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– strošek nakupa opreme – osnovnih
sredstev.
b) Upravičeni strošek obratnih sredstev,
za katerega je možno dodeljevati kredite, je
strošek nakupa materiala.
II.8. Krediti se bodo dodeljevali pod naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemalce:
Euribor (6 mesečni) + 0,00 odstotnih točk
letno, subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
a) Krediti se za investicije dodeljujejo
z dobo vračanja od najmanj tri do največ
deset let.
b) Krediti, namenjeni financiranju obratnih sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja
od najmanj enega do največ tri leta.
Najvišji znesek kredita:
a) Krediti se za investicije dodeljujejo
največ v višini 50% predračunske vrednosti
upravičenih stroškov investicije, vendar največ do 100.000,00 EUR na posameznega
upravičenca v letu 2010 ob upoštevanju prej
navedenega pogoja.
b) Krediti se za obratna sredstva dodeljujejo največ v višini 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov obratnih sredstev, vendar največ do 30.000,00 EUR na
posameznega upravičenca v letu 2010 ob
upoštevanju prej navedenega pogoja.
Način vračila kredita: kredit (glavnica)
se odplačuje v mesečnih obrokih, skladno
s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija
na vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo
kredita, namenjenega financiranju obratnih
sredstev, ni možno.
Obračun in plačilo obresti: obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje kredita
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen primer določi banka po dogovoru
s kreditojemalcem, v odvisnosti od ocenjene tveganosti naložbe in bonitete komitenta
ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini
zavarovanja kredita so:
a) hipoteka,
b) depozit,
c) z dvema kreditno sposobnima porokoma,
d) drugo.
Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo
kreditojemalca.
Rok koriščenja kredita: kreditojemalec
lahko odobren kredit na podlagi predložitve
ustrezne dokumentacije črpa od dneva sklenitve kreditne pogodbe do porabe kreditnega potenciala, oziroma največ do vključno
20. decembra 2010. Kreditojemalec mora
odobren kredit praviloma začeti črpati v roku
enega meseca od sklenitve kreditne pogodbe. V primerih, ko kreditojemalec v enem
mesecu od podpisa kreditne pogodbe kredita še ni začel koristiti, je možno, v odvisnosti
od dinamike investiranja, dogovoriti podaljšanje roka za začetek koriščenja kredita, če
so za to izpolnjeni pogoji, določeni v kreditni
pogodbi.
Način koriščenja kredita
Koriščenje kredita je dokumentarno, po
predložitvi ustreznih dokazil (predračunov,
ponudb, (pred)pogodb ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena namenskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.
Možna je tudi refundacija že nastalih
upravičenih stroškov investicij oziroma financiranj obratnih sredstev pod pogojem,
da se le-ta niso začela izvajati pred začetkom tekočega leta (tj. pred 1. januarjem

III. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo
Vloga za prijavo na javni razpis obsega:
1. predpisane prijavne obrazce: Obrazec 1
»Podatki o prosilcu«, Obrazec 2 »Podatki
o predvideni investiciji oziroma financiranju
obratnih sredstev« in Obrazec 3 »Izjava«,
2. priloge in dokazila, ki so za posamezno
kategorijo prosilcev navedene na seznamu
»Dokumentacija za odobritev kredita«.
Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom
zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani prosilci od dneva
objave razpisa dalje dvignejo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure v tajništvih ali na Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Tolmin,
http://www.tolmin.si.
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj z zahtevanimi prilogami morajo prosilci poslati s priporočeno pošto ali
oddati osebno na naslov: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge
morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer
za investicije z oznako »Ne odpiraj, Prijava
na javni razpis – Subvencioniranje obresti
MG 2010 – investicija«, oziroma za obratna
sredstva z oznako »Ne odpiraj, Prijava na
javni razpis – Subvencioniranje obresti MG
2010 – obratna sredstva«, in opremljene
z naslovom pošiljatelja.
V primeru, da prosilec zaproša za dodelitev kredita za namen investiranja in za
namen financiranja obratnih sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi,
in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in posebej za del, ki se nanaša na
obratna sredstva.
Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Občino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in
je odprt do porabe sredstev razpoložljivega
kreditnega potenciala v proračunskem letu
2010 oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. torek, 30. novembra 2010, do
12. ure.
IV. Obdelava vlog
Komisija bo prispele vloge odpirala in
obravnavala praviloma enkrat mesečno na
seji, sklicani praviloma prvi teden v tekočem
mesecu oziroma največ osem dni po preteku posameznega vmesnega roka oziroma
zadnjega roka za vložitev vlog. Na posamezni seji bo Komisija obravnavala vloge, ki
bodo prispele v preteklem mesecu, in sicer
do izteka posameznega (vmesnega oziroma
zadnjega) roka za vložitev vlog. Posamezen
vmesni rok za oddajo vloge je zadnji delovni
dan v posameznem mesecu znotraj razpisnega roka.
Vloge, ki bodo prispele po izteku razpisnega roka (to pomeni, 30. novembra 2010
od 12. ure dalje oziroma po datumu, s katerim bodo sredstva razpoložljivega kreditnega potenciala porabljena in bo objavljen
v sredstvih javnega obveščanja) in vloge,
vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
Komisija zavrže. Neutemeljene in neupravičene vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve
sredstev, Komisija zavrne. Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, Komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
je osem dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.

2010). V tem primeru mora kreditojemalec
banki poleg ustreznih dokazil (računi, situacije, pogodbe ipd.) predložiti tudi pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.
Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki bremenijo kreditojemalca:
Kreditojemalec plača nadomestilo za
odobritev kredita v višini 0,2% od zneska
odobrenega kredita. Drugih stroškov kredita ni.
Komitentstvo kreditojemalca pri banki ni
pogoj za dodelitev kredita.
Drugi pogoji:
a) kreditojemalec mora med viri financiranja zagotavljati lastna sredstva najmanj
v višini 25% upravičenih stroškov investicije
oziroma obratnih sredstev;
b) kredit, pridobljen na podlagi tega razpisa, se lahko porabi izključno za namen, za
katerega je bil odobren;
c) kredit se lahko dodeli le v primeru,
kadar predstavlja potrebno spodbudo za
izvedbo zastavljenega namena oziroma je
zanj nujno potreben;
d) v primeru kredita za namen investicije
je kreditojemalec dolžan izpolniti tudi naslednje pogoje:
– dokončati investicijo v roku, ki bo določen v kreditni pogodbi;
– ohraniti predmet investicije na območju
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen,
za katerega so bila kreditna sredstva dodeljena, vsaj še pet let po zaključku investicije ter
– zagotoviti, da predmet investicije ne
bo prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še pet let po zaključku
investicije;
e) kreditojemalec mora podati pisno izjavo (Obrazec 3 iz razpisne dokumentacije),
iz katere je razvidno, da za isti namen oziroma za iste upravičene stroške, za katere
kandidira na razpisu, še ni prejel oziroma
ne prejema pomoči »de minimis« in drugih
pomoči iz javnih virov (iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov),
oziroma koliko sredstev je iz teh virov za isti
namen oziroma za iste upravičene stroške
že prejel.
Subvencija obrestne mere za kredite,
odobrene na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu »de minimis«. Z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne smejo biti presežene intenzivnosti pomoči, ki so
določene za posebne okoliščine vsakega
primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES). Intenzivnost pomoči »de minimis« za namen
pospeševanja razvoja malega gospodarstva
ne sme preseči 55% upravičenih stroškov
investicije oziroma obratnih sredstev.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000,00 EUR, upravičencu iz cestnoprometnega sektorja pa 100.000,00 EUR,
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ti zgornji meji se uporabljata ne glede
na obliko in namen pomoči »de minimis«
ter ne glede na to, iz katerih javnih virov je
pomoč dodeljena.
Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju: Komisija) bo pred dodelitvijo pomoči
pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči
Ministrstva za finance za vsakega upravičenca posebej preverila višino že prejete
pomoči po pravilu »de minimis«.
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Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog, Komisija vloge ponovno obravnava, in sicer na prvi redni seji Komisije, po
potrebi pa lahko tudi na posebej sklicani
izredni seji Komisije. Če pozvani vlagatelji
v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne dopolnijo ali pa jih dopolnijo neustrezno, Komisija vloge zavrže kot nepopolne.
Vse popolne in upravičene vloge Komisija obravnava v skladu z merili, objavljenimi
v tem javnem razpisu, ter na tej podlagi pripravi predlog dodelitve kreditov ter iz njih izhajajočih višin pomoči »de minimis« v obliki
subvencij obrestne mere posameznim upravičencem. Na podlagi navedenega predloga
Komisije, pristojni organ občinske uprave
Občine Tolmin posameznemu upravičencu
izda obrazložen sklep o višini dodeljene pomoči »de minimis« v obliki subvencije obrestne mere, ki obsega tudi podatek o višini in
odplačilni dobi dodeljenega kredita in višini
upravičenih stroškov za posamezen namen,
oziroma izda sklep o zavrnitvi ali zavrženju
vloge, v skladu z odločitvami Komisije.
Komisija bo odločitev o dodelitvi kreditnih sredstev sprejela najkasneje v tridesetih dneh od poteka posameznega roka za
vložitev vlog. Prosilcem bodo sklepi posredovani v osmih dneh po sprejemu odločitve
oziroma takoj po pridobitvi podatkov o prejetih pomočeh „de minimis“ za posameznega
upravičenca iz centralne evidence Ministrstva za finance.
Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan
sklep o odobritvi kreditnih sredstev, sklenila
kreditne pogodbe ter dogovorila in zagotovila ustrezno zavarovanje kredita. Banka
bo izvajala nadzor nad porabo in vračanjem
odobrenih kreditnih sredstev, po potrebi pa
tudi nadzor nad njihovo izterjavo. Nadzor
nad namensko porabo dodeljenih kreditnih
sredstev ter izvajanjem določil kreditne pogodbe bosta opravljala tudi pristojni organ
občinske uprave Občine Tolmin in Komisija.
Namenskost in smotrnost porabe dodeljenih
kreditnih sredstev bo lahko ugotavljal tudi
Nadzorni odbor Občine Tolmin.
Prejemnik kreditnih sredstev po tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da:
– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni
porabil za namen, za katerega so mu bila
dodeljena ali
– so mu bila kreditna sredstva dodeljena
na podlagi neresničnih navedb v vlogi ali
– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan v primeru nenamenske porabe
iz prve alineje takoj vrniti neodplačani del
nenamensko porabljenih kreditnih sredstev
oziroma v primerih iz druge in tretje alineje
vsa neodplačana kreditna sredstva, skupaj s celotno pripadajočo višino subvencije
obrestne mere in s pripadajočimi zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico
do pridobitve kreditnih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti.
V. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko
poda pisno pritožbo županu v roku osmih dni
od dneva vročitve sklepa. Pritožba mora biti
poslana s priporočeno pošto ali dostavljena
osebno na naslov: Občina Tolmin, Urad župana, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Odločitev župana je dokončna.
VI. Dodatne informacije in pojasnila
Zainteresirani prosilci lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
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– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je
Janja Bičič na tel. 05/381-95-30 vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ali na elektronskem
naslovu janja.bicic@tolmin.si;
– Banki Koper d.d., PE Nova Gorica,
Agencija Tolmin, Mestni trg 8, Tolmin, kontaktna oseba je Katja Štrukelj Valentinčič
na tel. 05/388-41-51, vsak delovni dan med
8.30 in 16.30;
– Novi KBM d.d. Maribor, Podružnica Tolmin, Trg M. Tita 14, Tolmin, kontaktna oseba
je Melanija Grahelj na tel. 05/331-71-37,
vsak delovni dan med 7.30 in 15.30.
Občina Tolmin
Št. 160-4/2010-232
Ob-5516/10
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09, 54/10)
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa Zdravo mesto v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2010
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za sofinanciranje programa Zdravo mesto v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2010.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Projekti v okviru programa Zdravo mesto v Mestni občini Slovenj Gradec, ki se
v letu 2010 nanašajo na tematiko preventive
ter osveščanja in izobraževanja občanov na
vseh življenjskih področjih v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Vsebina programov:
Programi na tematiko preventive ter
osveščanja in izobraževanja občanov na
vseh življenjskih področjih, še posebno pa
na preventivi in osveščanju vseh starostnih
skupin občanov, vsebujejo:
– programe za vzpodbujanje zdravega
odnosa do sebe in okolja v vseh življenjskih
okoljih,
– programe ustvarjalnega preživljanja
prostega časa za vse občane,
– programe, namenjene informiranju in
izobraževanju občanov o zdravem načinu
življenja ipd.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe iz področja sociale,
izobraževanja, zdravstva oziroma širše, ob
pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
b) so registrirani in delujejo na področju
svoje dejavnosti najmanj dve leti,
c) imajo urejeno evidenco članstva, v primeru, da se prijavljajo društva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
Posebni pogoji:
Pri obravnavi prispelih prijav imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situaci-

jo v občini in so kakorkoli povezani z zagotavljanjem zdravega načina življenja v Mestni
občini Slovenj Gradec.
Na razpisu bodo projekti, ki so bili v letu
2010 kakorkoli že financirani s strani Mestne
občine Slovenj Gradec, izločeni.
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih temu razpisu, znaša v letu 2010
5.000,00 EUR.
V. Komisija za odpiranje in ocenjevanje
prispelih vlog bo uporabila naslednja merila:
a) kakovost projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta;
a) kakovost projekta bo ocenjena na naslednji način:
– jasnost postavljenih ciljev do 10 točk,
– cilji so jasno razvidni (10 točk),
– cilji so razvidni le deloma (5 točk),
– cilji niso razvidni (0 točk),
– reference izvajalcev projekta do 10
točk,
– pet ali več izvedenih projektov (10
točk),
– do štirje izvedeni projekti (5 točk),
– nič izvedenih projektov (0 točk),
– način izvedbe projekta do 10 točk,
– projekt se izvaja kontinuirano daljše
časovno obdobje (10 točk),
– projekt se izvaja v enkratni obliki (5
točk);
b) predviden doseg projekta bo glede na
ciljno skupino ocenjen na naslednji način:
– po številu vseh udeležencev v projektu:
– do 20 udeležencev (2 točki),
– od 21 do 50 udeležencev (4 točke),
– od 51 do 70 udeležencev (6 točk),
– od 71 do 90 udeležencev (8 točk),
– nad 100 udeležencev (10 točk),
– kateri ciljni skupini je program namenjen:
– predšolski otroci (10 točk),
– šoloobvezni otroci (15 točk),
– srednješolci (15 točk),
– študentje (10 točk),
– delovno aktivno prebivalstvo (10
točk),
– iskalci zaposlitve (15 točk),
– invalidi (15 točk),
– upokojenci (10 točk).
Ciljne skupine v enem programu se lahko seštevajo, kolikor je v vsaki ciljni skupini
v programu vsaj 10 udeležencev.
– koliko ciljnih skupin je vključenih v projekt:
– ena ciljna skupina (5 točk),
– dve ciljni skupini (10 točk),
– tri ali več ciljnih skupin (15 točk);
c) finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
– viri financiranja so jasno opredeljeni
(5 točk),
– projekt ima jasno opredeljene stroške
in njihovo namembnost (5 točk),
– realno pričakovana višina s strani Mestne občine Slovenj Gradec (do 15 točk).
Delež pričakovanega
sofinanciranja
MO Slovenj Gradec
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VI. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo do 30. junija 2011.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
prav tako do 30. junija 2011.
VII. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 21. 9. 2010 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje
12. ure, istega dne.
Kolikor imajo ponudniki pridobljeno kvalificirano digitalno potrdilo, potem lahko svoje ponudbe pošljejo na elektronski naslov
info@slovenjgradec.si, najkasneje do konca
21. 9. 2010.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis Zdravo mesto.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika dne 23. 9.
2010. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija ponudnike pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da je
ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava
izločena kot nepopolna.
IX. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
X. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije:
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji
dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo
v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik, od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za
sofinanciranje projektov v okviru programa
Zdravo mesto v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2010 lahko najdete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec,
z naslovom http://www.slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-5526/10
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06,
45/08 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04,
119/05, 126/07, 65/08, 47/09 in 8/10) in
Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 35/08), objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
v Občini Kuzma
I. Predmet razpisa
Občina Kuzma razpisuje oddajo v najem
2 stanovanji, v mansardnih prostorih športnega objekta v Kuzmi 22c, v lasti Občine
Kuzma:
– stanovanje št. 1, v velikosti 68,88 m2,
uporabne neto tlorisne površine stanovanja
in
– stanovanje št. 2 (garsonjera), v velikosti 24,84 m2, uporabne neto tlorisne površine
stanovanja.

Št.

Stanovanje bo oddano v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju: pravilnik), niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Stanovanje bo oddano v najem predvidoma v mesecu oktobru 2010.
II. Razpisni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo biti državljani
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kuzma oziroma so zaposleni
na območju Občine Kuzma.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če neto dohodki njihovih
gospodinjstev v letu pred razpisom ne presegajo spodaj določenih odstotkov od povprečne mesečne neto plače za junij 2010, ki
je znašala 965,71 EUR.
Velikost
gospodinjstva

%

Meja
dohodka €

1-člansko

90%

do 869,14

2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

135%
165%
195%
225%
255%

do 1.303,71
do 1.593,42
do 1.883,13
do 2.172,84
do 2.462,56

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem po
20 odstotnih točk.
Upravičenci za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Vrednost drugega
premoženja,
ki ne sme presegati
40% vrednosti
primernega stanovanja
v€
15.512,37
18.515,20
22.763,60
26.224,26
30.381,76
33.579,84

Opomba:
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva:
– pri stanovanju št. 1, točkovanem
s 322 točkami po vrednosti točke 2,63 € in
površino stanovanja v povezavi s številom
uporabnikov stanovanja,
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– pri stanovanju št. 2, točkovanem
s 321 točkami po vrednosti točke 2,63 € in
površino stanovanja v povezavi s številom
uporabnikov stanovanja.
Do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem so upravičeni tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih
hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj na območju Občine Kuzma;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po
predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki
stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po pravilniku.
III. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
IV. Višina najemnine:
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08)
oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal
v času oddaje stanovanja v najem.
Za stanovanje št. 1, točkovanem
s 322 točkami, znaša najemnina v mesecu
avgustu 2010 izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 220,25 €, za stanovanje št. 2, točkovanem s 321 točkami, pa
znaša najemnina v mesecu avgustu 2010
izračunana na podlagi navedenih veljavnih
predpisov 86,94 €.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko
uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z zgoraj navedeno uredbo
oziroma predpisih, ki veljajo v času najema
stanovanj.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku določenim
s pravilnikom.
V. Površinski normativi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem:
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 6 m2.
VI. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Prednostna lista upravičencev za oddajo
neprofitnega stanovanja v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pra-
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vilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 11/09) ter dodatnih pogojev, določenih s tem razpisom.
Prednost pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prosilci
z daljšo dobo bivanja na območju Občine
Kuzma, mlade družine in mladi, družine
z manjšim številom zaposlenih, državljani
z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali pa so podnajemniki, ženske in ženske
z otroki, žrtve družinskega nasilja, osebe
s statusom žrtve vojnega nasilja.
Poleg prednostnih kategorij prosilcev,
opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu
s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih
razpisih in se uvrstili na prednostno listo,
vendar niso pridobili pravice do dodelitve
stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj.
VII. Dodatni pogoji:
Občina Kuzma določa v skladu s 4. členom pravilnika še dodatne prednostne kategorije prosilcev, točkovane z naslednjim
številom točk:
1. Stalno bivanje prosilca na območju Občine Kuzma, in sicer:
– za bivanje nad 5 do 10 let 20 točk,
– za bivanje nad 10 do 15 let 40 točk,
– za bivanje nad 15 do 20 let 60 točk,
– za bivanje nad 20 let 80 točk.
Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve
bivanja se leta seštevajo.
2. mlade družine; mladi
60 točk
3. družina z manjšim številom zaposlenih
30 točk
(družina 3-članska in samo 1 zaposlen)
4. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let,
80 točk
ženske 12 let)
5. ženske in ženske z otroki žrtve družinskega nasilja
100 točk
6. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
50 točk
7. udeležba na prejšnjih razpisih (za eno sodelovanje)
50 točk
VIII. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 1. do vključno 20. septembra 2010, na sedežu Občine Kuzma,
Kuzma 60c, ali na spletni strani občine
www.obcina-kuzma.si.
Prosilci oddajo vloge praviloma osebno
v prostorih Občine Kuzma, Kuzma 60c, izjemoma jih pošljejo pisno po pošti.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti
naslednje listine navedene pod tč. 1., 2.,
3. in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljavcih zbirk podatkov;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. odločbo o odmeri dohodnine za leto
2010 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v letu 2009 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela
prek Študentskega servisa, invalidnina itd.)
z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek
se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo
in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški
dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov,
ki so vključeni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne
nesreče itd.;
4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
5. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena; dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
6. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane
instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost
z opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
7. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske
skupnosti;
8. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige
za vsakega otroka;
9. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
10. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
11. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
12. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
13. izvid zdravniške komisije I. stopnje
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami;
14. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
15. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij
(materinski domovi, zatočišča – varne hiše,
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam
z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
16. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
17. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila Občina Kuzma neposredno
od pristojnega državnega organa.
IX. Splošne določbe
Občina Kuzma bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter
sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
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Komisija, ki jo imenuje župan Občine
Kuzma, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne
liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri
pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo
udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno
listo in sicer po številu zbranih točk. Če se
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci
razpisa z enakim številom točk glede na
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri
katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem
dohodku.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Kuzma.
O pritožbi odloči v roku 2 mesecev od prejema popolne pritožbe župan Občine Kuzma.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencem, ki jim bodo zagotovljena stanovanja.
Občina Kuzma bo pri dodeljevanju razpisanega neprofitnega stanovanja uporabljala
površinske normative iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bo zagotovljeno
stanovanje. Z uspelimi upravičenci bodo
sklenjena najemna razmerja za nedoločen
čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove,
se črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu Občine Kuzma, Kuzma 60c, ali po
tel. 02/555-80-16.
Občinska Kuzma
Ob-5482/10
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list
RS, št. 1/95), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47701-1/2008/3 z dne 22. 5. 2008
o začetku postopka likvidacije zoper družbo
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. in imenovanju likvidacijskega upravitelja, Programa
aktivnosti v likvidacijskem postopku za leto
2009 Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. –
v likvidaciji, ki je bil sprejet s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 36100-2/2009/3
z dne 12. 2. 2009 ter sklepa likvidacijskega
upravitelja št. 2159, z dne 25. 8. 2010 družba Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, ob smiselni uporabi določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 10/09
in 49/10 – dopolnitve), ki je bila sprejeta na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni
list RS, št. 14/07, 55/09 – odl. US), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z zbiranjem ponudb
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je prodaja sklopa degradiranih zemljišč, ki jih je Rudnik Senovo

v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji odkupil od
fizičnih oseb in se nahajajo delno v k.o. Reštanj in delno v k.o. Šedem.
V k.o. Reštanj so po namenski rabi zemljišča pretežno opredeljena kot travnik,
njiva ali gozd, medtem ko so v k.o. Šedem
pretežno opredeljena kot gozd in nekaj kot
neplodno.
Za degradirani del zemljišč obstaja potreba izvajanja opazovanja gibanja tal, nadzora na površini tega dela zemljišča in morebitnih drugih del. Zato bosta prodajalec in
kupec predmetnih nepremičnin dogovorila
služnostno pravico, v korist Rudnika Senovo
v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji za čas trajanja postopka likvidacije oziroma v korist poznejših izvajalcev opazovanja, dokler bodo
obstajale potrebe za dostop na predmetne
nepremičnine.
Sklop tvorijo degradirana zemljišča, ki se
nahajajo v k.o. Reštanj in v k.o. Šedem:
– v k.o. Reštanj so predmet tega sklopa
naslednje nepremičnine: parc. št. 264 – travnik, v izmeri 3.142 m2, parc. št. 266 – njiva,
v izmeri 582 m2, parc. št. 267 – travnik, v izmeri 4.678 m2, parc. št. 268 – njiva, v izmeri
877 m2, parc. št. 271 – njiva, v izmeri 360 m2
in travnik, v izmeri 5.082 m2, parc. št. 286/1
– gozd, v izmeri 11.562 m2 in
– v k.o. Šedem pa so predmet tega sklopa naslednje nepremičnine: parc. št. 344/1
– gozd, v izmeri 22.558 m2, gozd, v izmeri 3.469 m2 in neplodno, v izmeri 200 m2,
parc. št. 348/1 – gozd, v izmeri 17.146 m2 in
neplodno, v izmeri 7.000 m2, parc. št. 57/1
– gozd, v izmeri 11.990 m2, parc. št. 57/2 –
gozd, v izmeri 8.727 m2, parc. št. 60 – gozd,
v izmeri 15.361 m2, parc. št. 347 – gozd,
v izmeri 14.419 m2 in neplodno, v izmeri
1.950 m2 ter parc. št. 349/1 – gozd, v izmeri
13.280 m2.
Gre za zemljišča v skupni izmeri
142.383 m2 z ocenjeno vrednostjo 59.169,59
EUR.
Mnenje oziroma ocena gozdarske stroke
pa je, da je vrednost lesne mase na panju ca. 3.000,00 EUR/ha površine, se pravi
da znaša ocenjena vrednost lesne mase
ca. 42.000,00 EUR.
Podrobnejši podatki o posamezni nepremičnini so v sami razpisni dokumentaciji, na
vpogled pa tudi v tabelarnih prikazih izobešenih na oglasni deski na sedežu družbe
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Prav tako je na vpogled Izvid ocenjevanja vrednosti »Nepremičnine Rudnika
Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji«, ki
ga je izdelal cenilec Vladimir Rostohar, univ.
dipl. ing. gradb. v mesecu maju 2009.
Ker gre za nepremičnine, ki so pretežno
po namenski rabi opredeljene kot določena vrsta kmetijskega zemljišča ali gozd, je
potrebno v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih podati Ponudbo za prodajo kmetijskih zemljišč, kmetije oziroma gozdov na
Upravno enoto Krško, kjer bo prodaja objavljena na oglasni deski Upravne enote Krško in državnem portalu E – uprave.
2. Ocenjena vrednost navedena v prejšnji točki predstavlja ceno nepremičnin brez
DDV (davka na dodano vrednost) oziroma
brez DPN (davka na promet nepremičnin).
Pri zemljiščih bo glede na opredelitve, ki
izhajajo iz potrdil o namenski rabi prostora,
obračunan davek na promet nepremičnin
(DPN).
3. Stroške priprave prodajne pogodbe in
overitve pogodbe pri notarju krije prodajalec,
kupec pa plača stroške zemljiškoknjižnega
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prepisa lastništva nepremičnin ter morebitne
druge stroške in dajatve vključno DPN.
4. Nepremičnine se prodajajo kot celota
po načelu videno-kupljeno.
5. Varščina: Ponudnik mora pred oddajo
ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti sklopa na transakcijski račun Rudnika Senovo
v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, številka:
SI56 0315 5100 0001 057 pri SKB banki,
d.d., PE Krško.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo
v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106,
8281 Senovo, v zaprti ovojnici s pripisom
»Javni razpis-ponudba za nakup nepremičnin« – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo
veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu
do vključno 20. 9. 2010 do 9.30.
7. Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki,
ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra ali
izpis iz registra DURS). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti
notarsko overjeno pooblastilo.
8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov, davčno
številko oziroma identifikacijsko številko za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko
telefona in telefaksa,
– navedbo nepremičnin – sklopa za katerega je ponudnik zainteresiran in je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki mora biti navedena
v EUR in v točno določenem znesku, sicer
velja ponudba za neveljavno,
– poslovni načrt iz katerega bo razvidno
predvsem: opis namena, ki ga ponudnik ima
na predmetnih nepremičninah – nameravane aktivnosti se morajo vključevati v programsko zasnovo tega območja in ne smejo
imeti negativnih vplivov na okolje,
– potrdilo o vplačani varščini,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazila, da zoper njega ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba.
9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 150 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
10. Prepozno predložene, nepopolne ali
nepravilno označene ponudbe prodajalec
ne bo upošteval pri izbiri.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, se pravi da bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
12. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe:
Izbrani ponudnik se lahko odloči, da plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi možnost plačila v dveh obrokih.
Kar nadalje pomeni, da v primeru plačila celotne kupnine v enem znesku, mora
biti slednja plačana pred overitvijo prodajne
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pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozneje v roku
15 dni od dneva, ko je bil kupec obveščen
o izbiri za najugodnejšega ponudnika.
V primeru plačila kupnine v dveh oziroma
treh obrokih pa mora biti prvi obrok v višini
60% celotne kupnine plačan pred overitvijo
pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozneje v roku
15 dni od dneva, ko je bil kupec obveščen
o izbiri za najugodnejšega ponudnika. Pri
prvem obroku se obračuna že poravnana
varščina. Drugi obrok pa se poravna v roku
določenem v sami prodajni pogodbi. Tisti
del kupnine, ki ga bo kupec poravnal v kasnejšem obroku, je slednji dolžan zavarovati
z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv
ali s predložitvijo bianco podpisane menice
z menično izjavo podpisano s strani odgovornih oseb.
Če izbrani ponudnik ne bo plačal celotne
kupnine oziroma prvega obroka kupnine in
sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje,
da odstopa od nakupa, plačano varščino
pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Enako velja, če izbrani
ponudnik, v primeru plačila na obroke, ne
plača obrokov kupnine, v pogodbi določenem roku.
13. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in overitve sklenjene
pogodbe pri notarju, v primeru plačila kupnine v enkratnem znesku. V primeru plačila
na obroke pa z dnem overitve zemljiško
knjižnega dovolila pri notarju, katerega se
prodajalec zavezuje izdati najpozneje v petih dneh od plačila celotne kupnine.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odprtju ponudb.
15. Prodajalec, na podlagi te javne objave ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji nepremičnin najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve kupoprodajne pogodbe kadarkoli
ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
16. Kontaktna oseba za dodatne informacije ponudnikom in ogled (po predhodnem
dogovoru) je Marjan Simončič (št. mobilnega tel. 041/652-470), ob morebitni njegovi odsotnosti pa Greta Pirc (št. mobilnega
tel. 031/795-653).
17. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe
so na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo
lahko dobite vsak dan med 8. in 10. uro na
naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo (v
tajništvu), in na oglasni deski na sedežu
družbe.
Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. –
v likvidaciji
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Javne dražbe
Št. 4780-842/2009-7
Ob-5497/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09)
in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za
leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javnih dražb so tri garaže v garažni hiši pod objektom na naslovu Grablovičeva 28, Ljubljana. Garaže v zemljiški knjigi
še niso vknjižene kot etažna lastnina, zemljišče s parcelnima št. 67/8 in 67/9, pod katerim se nahaja garažna hiša pa je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano
pri vložku št. 155, k.o. Šentpeter.
Na dan podpisa prodajne pogodbe se
kupec pri nobeni garaži še ne bo mogel
vpisati v zemljiško knjigo. Mestna Občina
Ljubljana bo posameznemu kupcu naknadno, po vzpostavljeni etažni lastnini, izdala
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice.
– garaža št. 126, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot dvanajsta
garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa
pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot
etažna lastnina, V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 126 dela stavbe
št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom,
ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno
najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 128, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše
Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po
vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na
desni strani locirana kot zadnja (štirinajsta)
garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa
pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot
etažna lastnina, V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 128 dela stavbe
št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom,
ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno
najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 139, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše

Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po
vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na
levi strani locirana kot trinajsta garaža, pri
čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe
v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna
lastnina, V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 139 dela stavbe št. 97,
z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom,
ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno
najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
Izklicna cena za vsako posamezno garažo je: 11.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.2 Posamezne nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da
je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina skupaj z overjeno prodajno pogodbo izročila v last, ne pa tudi v dejansko
posest glede na kupcu poznano dejstvo,
da je nepremičnina obremenjena z najemnikom.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča, ko bo to mogoče.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 099-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarske overitve podpisa na pogodbi ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča, ko bo to mogoče.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe bodo za vse tri nepremičnine potekale dne 21. 9. 2010 na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, v dvorani Klub 15, in sicer:
– za garažo št. 126 z začetkom ob
11. uri,
– za garažo št. 128 z začetkom ob
11.30,
– za garažo št. 139 z začetkom ob
12. uri.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za garažo
št. __ na Grablovičevi 28«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, elektronski naslov: damjana.
popovic@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
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dni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-811/2009-5
Ob-5498/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za
leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. P/5 v pritličju objekta
na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana, v skupni
izmeri 62,92 m2, vpisan v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani pri podvložku
št. 2904/76, k.o. Dravlje in v naravi predstavlja dva ločena, naknadno pregrajena
prostora z ločenima vhodoma. V vsakem
od prostorov so predprostor, pisarna in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor
nahaja leži na parc. št. 105/6, k.o. Dravlje,
z ID številko 1348. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 171.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 92.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 2.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
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ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 28. 9.
2010 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 11.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za Brilejevo 8«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije
za ogled nepremičnine, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-85, elektronski naslov: damjana.popovic@ljubljana.si, kontaktna oseba je Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.

10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-811/2009-5
Ob-5499/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/20) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za
leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina –
pomožni prostor v kleti stanovanjske stavbe
na naslovu Bratovševa ploščad 27, Ljub
ljana, v izmeri 70,59 m2, vpisan v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani z identifikacijsko št. 21.E pri podvložku št. 2974/18,
k.o. Stožice in v naravi predstavlja skladiščni
prostor v kleti. Stavba, v kateri se predmetna
nepremičnina nahaja leži na parc. št. 281/9,
k.o. Stožice, z ID številko 563. Predmetni
pomožni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E.
Nepremičnina je prazna in prosta vseh
bremen.
Izklicna cena: 44.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino.
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4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-43100, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 28. 9.
2010 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 12.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-43100, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za Bratovševo ploščad 27«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije
za ogled nepremičnine, dobijo interesenti

4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 28. 9.
2010 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15,
z začetkom ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za Vodovodno 39«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi

na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-85, elektronski naslov: damjana.popovic@ljubljana.si, kontaktna oseba je Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-811/2009-5
Ob-5500/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09, 100/09, 49/10), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010
(Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje
finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. 21.E v kletni etaži
objekta na naslovu Vodovodna cesta 39,
Ljubljana, v skupni izmeri 100,10 m2, vpisan
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani pri vložku št. 170/22, k.o. Bežigrad in
v naravi predstavlja štiri pisarne, ločene moške in ženske sanitarije, čajno kuhinjo in
hodnik. Stavba, v kateri se poslovni prostor
nahaja leži na parc. št. 581/2, k.o. Bežigrad, z ID številko 865. Predmetni poslovni
prostor je vpisan kot etažna lastnina pod
oznako 21.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 121.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 3.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
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pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, elektronski naslov: damjana.
popovic@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana www.
ljubljana.si
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-811/2009-5
Ob-5501/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za
leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. 21.E v I. etaži objekta
na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana,
v skupni izmeri 34,73 m2, vpisan v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri podvložku št. 206/21, k.o. Poljansko predmestje
in v naravi predstavlja dva ločena prostora
in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni
prostor nahaja leži na parc. št. 305, k.o. Poljansko predmestje, z ID številko 260. Pred-
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metni poslovni prostor je vpisan kot etažna
lastnina pod oznako 21.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 80.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 28. 9.
2010 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 12. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za Poljansko 16«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-85, elektronski naslov: damjana.
popovic@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-5523/10
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10), Letnega
načrta razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2009 in Posamičnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Štore za leto 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti
Občine Štore
1. Ime in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40, faks
03/780-38-50.
2. Opis predmeta prodaje: nezazidani
stavbni zemljišči, parc. št. 82/2 – 928 m2
in 83/2 – 389 m2, vknjiženi pri vložni številki 827, k.o. Kompole. Predmet prodaje je
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ca. 1000 m2 zemljišč na predmetnih parcelah. Parceli se nahajata znotraj območja, ki
ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole (Uradni list RS,
št. 40/93 in 44/02) in je namenjeno gradnji
stanovanjskih stavb.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. Prodajna
pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za zemljišči, ki sta predmet prodaje, je 42.500,00 EUR. V ceno ni
vključen DDV. Najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR.
5. Pogoji prodaje: nepremičnini bosta
prodani dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Če najugodnejši dražitelj v navedenem roku
ne podpiše pogodbe, iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo
varščino.
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v 15 dneh, od dne izstavitve računa po
sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še davek na dodano vrednost.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Občine Štore, Cesta
XIV. divizije 15, 3220 Štore, v sejni sobi
v pritličju, v ponedeljek, dne 20. 9. 2010,
z začetkom ob 12. uri.
7. Višina varščine: varščina, ki znaša 10%
izklicne cene, se nakaže na podračun Občine Štore, št. računa 01100 – 0100002959 pri
Banki Slovenije, z navedbo: »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin št. 1/2010«.
Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino, ostalim dražiteljem pa
bo vrnjena v roku 8 dni od zaključka javne
dražbe, in sicer v vplačanem znesku brez
obresti. Dražiteljem, ki kljub vplačani varščini ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana
varščina ne bo vrnjena.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije postanejo imetniki lastninske pravice na nepremičninah,
in ki se pravilno in pravočasno prijavijo. Kot
pravilne in pravočasne prijave k javni dražbi
se štejejo prijave, ki jih dražitelji dostavijo
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba nepremičnin« na naslov: Občina
Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore,
do 11. ure, dne 20. 9. 2010, osebno ali pa
priporočeno po pošti (ki mora na navedeni
naslov prispeti do določenega datuma in
ure). Prijavi morajo priložiti naslednja dokazila oziroma dokumente:
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– dokazilo o plačilu varščine in navedeno številko svojega TRR računa za primer
vračila varščine;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (samostojni podjetnik), oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali
fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizična oseba);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
ki se mora na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen
pri notarju, v primeru, če se dražbe udeleži
pooblaščenec;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko.
Organizator javne dražbe bo pred začetkom dražbe preveril in potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka javne dražbe.
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku. Nepremičnini bosta prodani po načelu »videno – kupljeno«. Kupec na kupljenih
nepremičninah nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran bo tisti dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo ceno. Izklicna vrednost
oziroma vsaka nadaljnja vrednost se izkliče
trikrat.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvede v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Javno
dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan Občine Štore.
Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno.
Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna
dražba neuspešna.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Dodatne informacije v zvezi s prijavo in
izvedbo javne dražbe, kot tudi informacije
v zvezi s predmetom javne dražbe, so na
voljo na sedežu Občine Štore, v času uradnih ur občinske uprave, med 8. in 12. uro,
oziroma po tel. 03/780-38-40 in elektronski
pošti joze.sepec@store.si. Kontaktni osebi
sta Jože Šepec in Lidija Buser.
Javna dražba je objavljena tudi na spletni strani Občine Štore, www.store.si.
11. Ustavitev postopka: prodajalec oziroma organizator javne dražbe lahko začeti
postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti.
Občina Štore
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Razpisi delovnih mest
Ob-5473/10
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih,
20., 34. in 35. člena Statuta Doma in v skladu s sprejetim sklepom Sveta doma Doma
za varstvo odraslih Velenje je na seji dne
24. 8. 2010 sprejel sklep o razpisu prostega
delovnega mesta
direktorja Doma za varstvo odraslih
Velenje (m/ž).
Kandidat mora ob splošnih pogojih, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj
in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, oziroma ga bo moral opraviti najkasneje v roku enega leta od
začetka opravljanja nalog direktorja, če ne
mu mandat na podlagi zakona preneha,
– ne glede na določbe prve alineje je
lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let. Pričetek mandata je 16. 12. 2010.
Ob prijavi na razpis naj kandidat predloži
kratek življenjepis in vizijo delovanja Doma
za varstvo odraslih Velenje. Prijavo, kateri
so priložena ustrezna dokazila, naj kandidati
pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi
razpisa, na naslov: Svet doma Doma za
varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320
Velenje, z opombo »Razpis za direktorja«,
s pripisom »Ne odpiraj«!
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Ob-5478/10
Svet javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladih na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94
– odločba US, 8/96, 18/98 odločba US,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člena
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi
zmaji – Centra za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih (Uradni list
RS, št. 77/09) ter 33. člena Statuta Javnega
zavoda Mladi zmaji (št. 1-12/2009) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji
– centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– ima sedmo raven izobrazbe, kar pomeni: najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), visokošolska
izobrazba druge stopnje,

– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega vsaj tri leta na vodstvenem ali vodilnem
delovnem mestu,
– govori vsaj enega od svetovnih jezikov,
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima organizacijske sposobnosti in sposobnosti timskega dela.
Kandidat mora predložiti program dela
zavoda za mandatno obdobje.
Direktor zavoda bo po soglasju ustanovitelja imenovan za mandatno dobo pet
let. Funkcijo bo nastopil predvidoma 1. 1.
2011.
K prijavi morajo kandidati poleg opisa
dosedanjih izkušenj s kratkim življenjepisom
predložiti naslednja dokazila:
1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.
2. Kot dokazilo o najmanj desetih letih
delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah.
3. Kot dokazilo o vodstvenih izkušnjah
kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o vodstvenih izkušnjah.
4. Ustrezno dokazilo oziroma potrdilo
o znanju svetovnega jezika. Pri znanju vsaj
enega svetovnega jezika je zaželena angleščina, nemščina ali eden od jezikov, ki se
uporablja v državah EU.
5. 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,
– ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
6. Izjavo kandidata, da za namen tega
razpisa dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev najpozneje v 15 dneh po objavi
razpisa v zaprti kuverti in priporočeno, na
naslov: Svet javnega zavoda Mladi zmaji,
Resljeva c. 18, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – Razpis za direktorja javnega
zavoda Mladi zmaji«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure, na tel.
01/306-40-64.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Svet javnega zavoda Mladi zmaji –
Centra za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih
Su 10-02/2010-17
Ob-5479/10
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni

list RS, št. 63/07–65/08) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (PDI)
(strokovni sodelavec VS RS) – prosto delovno mesto na kazenskem oddelku VS RS
(m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
/druga stopnja/ (diplomirani pravnik (UN) in
magister prava ali magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa),
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
pravosodni funkcionar, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve;
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature;
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika;
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj;
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik.
Zaželeno je dobro znanje nemškega
pravnega jezika.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec (PDI)
(strokovni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III (PDI),
z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II (PDI) in naziv višji pravosodni svetovalec I (PDI).
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
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delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja
zahtevnosti delovnega mesta),
3. 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,
4. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in
izkušnje, ki jih je pridobil.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za uradniško delovno mesto višji
pravosodni svetovalec (PDI) (strokovni sodelavec VS RS)«, na naslov Vrhovno sodišče RS, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni po objavi
na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni
strani Vrhovnega sodišča RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: sks.vsrs@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja daje skupna kadrovska služba Vrhovnega sodišča RS, tel. št. 01/434-27-81.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Ob-5511/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in
103/07) JGZ Golovec Ljubljana, Povšetova
ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za
prosto delovno mesto:
– poslovni sekretar V-II (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati
še naslednje:
– imeti srednjo strokovno ali srednjo
splošno izobrazbo,
– imeti najmanj 4 mesece ustreznih
delovnih izkušenj na enakih ali podobnih
delih,
– imeti vozniški izpit B kategorije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
poleg navedenih pogojev:
– obvladajo najmanj en tuj jezik,
– obvladajo delo z računalnikom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega dela naj kandidati pošljejo priporočeno v zaprti kuverti 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: JGZ Golovec Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Za
razpis – poslovni sekretar«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po določitvi vodstva JGZ.
JGZ Golovec Ljubljana
Št. 352/2010
Ob-5528/10
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91,
451/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska
kinoteka (Uradni list RS, št. 117/03, 29/04 in
73/08), Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Slovenska
kinoteka.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti javnega zavoda Slovenska kinoteka (v nadaljevanju:
Kinoteka);
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela Kinoteke;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja
svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom
oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je kandidat
šolal v tujem (pridobil stopnjo izobrazbe –
osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija tujega jezika ali
s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni
znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali s potrdilom, da se je
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kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj,
na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali
s potrdilom, da je opravil izpit iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega
študija.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela Kinoteke,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega
zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda
Kinoteka.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor –
Kinoteka« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 19/10
Ob-5545/10
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Mozirje (Uradni list RS, št. 76/09)
Svet Osrednje knjižnice Mozirje objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja knjižnice (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju dela javnega zavoda,
– da ima sposobnost za vodenje in organizacijo dela,
– da ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje enega tujega jezika.
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Mandat direktorja traja pet let.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem bibliotekarskem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– programske usmeritve in razvoj knjižnice v naslednjem obdobju.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo
v 15 dneh po objavi na naslov: Osrednja
knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330
Mozirje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. O izboru bodo kandidati/-ke pisno
obveščeni v zakonsko določenem roku.
Osrednja knjižnica Mozirje
Svet zavoda
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Druge objave
Ob-5496/10
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 za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10), 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 mobilnosti
in prevodov v tuj jezik za leto 2010
(v nadaljevanju: JP3–MP–2010)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področji javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mobilnosti in prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture
v mednarodnem prostoru.
Javni poziv JP3–MP–2010 obsega naslednji področji:
a) mobilnost, namenjeno sofinanciranju
potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja in
humanistike, za vabljene nastope na prireditvah v tujini,
b) prevodi v tuje jezike, namenjeno 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.
3. Cilji javnega poziva
JAK bo kulturne projekte na področjih
mobilnosti in prevodov knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike v letu 2010 v okviru javnega poziva JP3–MP–2010 podpirala
v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
a) mobilnost:
– neposredna podpora ustvarjalcem.
b) prevodi v tuje jezike:
– 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.
4. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega poziva JP3–
MP–2010 znaša:
a) mobilnost: 40.000,00 EUR,
b) prevodi v tuje jezike: 40.000,00 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 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09, 29/10 in 56/10).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

ški

5. Višina financiranja in upravičeni stro-

5.1 Upravičeni stroški na področju mobilnosti
Med upravičene stroške na področju mobilnosti sodijo potni stroški, in sicer za vlak
(2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski
razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100 % vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ
2.000,00 EUR na prijavljeni kulturni projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.2 Upravičeni stroški na področju prevodov v tuje jezike
Med upravičene stroške na področju prevodov v tuje jezike sodijo stroški prevoda.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100 % vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ 10.000,00 EUR na prijavljeni kulturni
projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju kulturnega projekta nosi prijavitelj.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
6.1. Splošni pogoj za sodelovanje na
javnem pozivu JP3–MP–2010 za področje
mobilnosti
Prijavitelji na javnem pozivu JP3–
MP–2010 morajo za področje mobilnosti izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so fizične osebe/avtorji, ki ustvarjajo
v slovenskem jeziku;
– da zaprošajo za stroške, ki niso del
projektov, ki so bili v letu 2010 oziroma za
leto 2010 že izbrani na katerem od razpisov
ali pozivov JAK ali ki so v letu 2010 oziroma
za leto 2010 že financirani s strani JAK;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da na Javnem pozivu za izbor kulturnih
projektov na področjih mednarodnega sodelovanja in mobilnosti za leto 2010 (JP3–
MP–2010) na področju mobilnosti niso pridobili sredstev za sofinanciranje za več kot
dva (2) kulturna projekta;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani v letu 2010.
Na javnem pozivu JP3–MP–2010 bodo
na področju mobilnosti za sofinanciranje izbrani največ trije (3) projekti posameznega
prijavitelja.
6.2. Splošni pogoj za sodelovanje na
javnem pozivu JP3–MP–2010 za področje
prevodov v tuje jezike
Prijavitelji na javnem pozivu JP3–
MP–2010 morajo za področje prevodov
v tuje jezike izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– da so fizične osebe, prevajalci v tuj
jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oziroma izvedbo prevoda dela
slovenskega avtorja. V obeh primerih bo
pogodba sklenjena s prevajalcem, prav tako
bodo vsa sredstva nakazana neposredno
prevajalcu;
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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
konec leta 2012.
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da je za isti projekt podal vlogo le en
prijavitelj.
Na javnem pozivu JP3–MP–2010 bo na
področju prevodov v tuj jezik za sofinanciranje izbran le en (1) prevod posameznega
prevajalca.
6.3. Posebni pogoji za področje mobilnosti
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev
za področje mobilnosti, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega poziva JP3–MP–2010,
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da zaprošajo za financiranje do 100 %
upravičenih stroškov in največ 2.000,00 EUR
upravičenih stroškov na prijavljeni projekt,
– da imajo izdano vsaj eno samostojno
izvirno leposlovno ali humanistično delo, ki
ni izšlo v samozaložbi, ali da imajo reprezentativen revijalni opus.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – M.
6.4. Posebni pogoji za področje prevodov v tuje jezike
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev za področje prevodov v tuj jezik, ki jih
določa besedilo točke 6.2. javnega poziva
JP3–MP–2010, izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:
– da prijavljeni prevod v knjižni obliki ni
izšel pred letom 2010;
– da bo prijavljeno delo v celoti prevedeno najpozneje do konca leta 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 konca leta 2012.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
7.1. Področje mobilnosti (M)

Zap.
št.
1.
2.
3.

Kriteriji javnega poziva (M)

Možno št. točk

Reference avtorja, obseg in aktualnost njegovega opusa, izkazana posebna nadarjenost mladega
ustvarjalca
Reference prireditve v tujini in vključenih avtorjev
Prednost bodo imeli avtorji, ki na področju mobilnosti v letu 2010 za sredstva še niso zaprosili
Skupno število točk

50
40
10
100

7.2. Področje prevodov v tuj jezik (P)
Zap.
št.
1.
2.
3.

Kriteriji javnega poziva P

Možno št. točk

Reference prevajalca, obseg prevajalskega opusa oziroma izkazana posebna nadarjenost mladega
prevajalca
Reference knjižnega dela in njegovega avtorja/avtorjev
Reference založbe/gledališča in predviden doseg prevoda
Skupno število točk
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
najvišja možna višina 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 projekt je odvisna

45
35
20
100
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od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 61 do 100 točk), obsega in
finančne zahtevnosti projekta ter sredstev,
ki so namenjena pozivu.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva JP3–
MP–2010 obsega:
– besedilo javnega poziva JP3–
MP–2010;
– prijavne obrazce za posamezni področji poziva:
a) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami;
– OBR2 – M – vzorec pogodbe.
b) prevodi v tuje jezike (P)
– prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami;
– OBR2 – P – vzorec pogodbe.
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP3–MP–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:
a) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami
in obveznimi prilogami;
– OBR2 – M – vzorec pogodbe.
b) prevodi v tuje jezike (P)
– prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami
in obveznimi prilogami;
– OBR2 – P – vzorec pogodbe;
– 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 do
konca leta 2012.
9. Rok javnega poziva in način oddaje
vlog
Prijavitelji morajo vlogo, 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 JP3–MP–2010 in obvezno
navedbo področja – M ali P). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na
dan objave javnega poziva JP3–MP–2010
v Uradnem listu RS z dne 3. 9. 2010 in
se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev
oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne
roka za oddajo prijav, ki je 4. 10. 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Prijavo je možno oddati osebno
na naslovu JAK vsak delavnik med 10. in
12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega
poziva JP3–MP–2010!
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru
Vloge na javni poziv JR3–MP–2010 se
bodo obravnavale posamično in vsaka vloga predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na javni poziv JR3–MP–2010,

– Opis pravno organizacijske oblike zasebnega partnerja, ki vključuje:
– organigram;
– seznam in opis poslovnih procesov
(obstoječih ali predvidenih);
– seznam delovnih mest s številom
zaposlenih;
– opis nalog, pristojnosti in odgovornosti po delovnih mestih.
– Izkaze o finančni sposobnosti zasebnega partnerja.
– Izpolnjeno vloga o zainteresiranosti
za izvedbo javno zasebnega partnerstva:
obrazec OBR-1.
1.4 Informacije in podatki
Promotorji, ki bodo po elektronski pošti info.zetale@zetale.si ali po tel.
02/795-32-83 zaprosili za dokumentacijo
v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom,
bodo na odhodno elektronsko pošto prejeli
IDZ projekt: Večstanovanjski objekt Žabjek
in OBR-1 (vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva).
Več o gradnji samega objekta, načinu
financiranja, količini in obsegu projekta,
datuma začetka in roku izvedbe postopka
sklenitve javno-zasebnega partnerstva ter
začetku izvedbe gradnje in zaključka gradnje bo razvidno v nadaljnjih postopkih.
Pristojna oseba za dajanje informacij je
Jože Krivec, tajnik občinske uprave. Vsa
vprašanja zainteresirane osebe postavijo
pisno, po pošti ali na elektronski naslov:
info.zetale@zetale.si, najkasneje do 6. 9.
2010.
Dokumentacija, ki jo bodo promotorji
prejeli po elektronski pošti, je zaupne narave in jo lahko uporabljajo le za namene
izdelave promocijske vloge.
1.5 Način in roki za oddajo vloge
Javni partner želi prejeti vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega
partnerstva v zaprti ovojnici po priporočeni
pošti, do vključno 10. 9. 2010, do 12. ure,
na naslov: Občina Žetale, Žetale 4, 2287
Žetale, z oznako na ovojnici “Promocijska
vloga za izvedbo projekta javno-zasebnega
partnerstva za Izgradnjo večstanovanjskega objekta Žabjek”.
Vse vloge, ki bodo prispele po poteku
roka za vložitev vloge o zainteresiranosti,
ne bodo upoštevane.
Vloga o zainteresiranosti za izvedbo
javno-zasebnega partnerstva promotorju
ne zagotavlja nobene prednosti pri izvedbi
in sklenitvi morebitnega javno-zasebnega
partnerstva ali pri vodenju drugih postopkov, katerih cilj je izvedba načrtovanega
projekta.
Občina Žetale

bo odpirala uradna oseba JAK po vrstnem
redu njihovega prispetja.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vlogo bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
sedmih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku,
bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek
111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in
znanstvene publicistike. Strokovna komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike
bo vloge ocenjevala po vrstnem redu njihovega prispetja.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in
znanstvene publicistike odločil direktor JAK
z odločbo o sofinanciranju posameznega
kulturnega projekta.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na
spletni strani JAK www.jakrs.si ter osebno
ali telefonsko vsak delovni dan, med 10.
in 12. uro, pri pristojni uslužbenki: Katji
Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si,
tel. 01/369-58-27.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-5439/10
Poziv promotorjem
Na podlagi 32. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), Občina Žetale, Žetale 4, 2287
Žetale (v nadaljevanju: javni partner), objavlja, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta: Večstanovanjski
objekt – Žabjek po modelu javno-zasebnega partnerstva.
Javni poziv promotorjem k oddaji vlog
o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo je objavljen na portalu Uradnega
lista RS in spletni strani Občine Žetale.
1.1. Predmet poziva za izvedbo javno
zasebnega partnerstva
– Izgradnja večstanovanjskega objekta Žabjek po projektu št. 05-IDZ/2010
za zemljišče, k.o. Žetale, parcelna številka 62/1.
S tem pozivom se ne prejudicira oblika
javno zasebnega partnerstva.
1.2. Informacije o projektu
– Javni partner ima pripravljeno idejno
zasnovo za gradnjo novega objekta in razpolaga z zemljiščem na katerem bo potekala izgradnja.
– Javni partner obdrži pristojnosti na
področju vodenja postopkov, izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter
strateški nadzor med samo gradnjo.
1.3. Zahtevana vsebina vloge
Vloga o zainteresiranosti za izvedbo
javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

Št. 450-5/2008-23
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Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
ter 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju, države, pokrajin in občin Ministrstvo za
gospodarstvo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik in organizator javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana.
2. Predmet in vrsta javnega zbiranja
ponudb
Naročnik bo prodal naslednje stvarno
premoženje, in sicer:
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Vozilo

Gorivo

Vrsta vozila

Leto izdelave

Datum prve registracije

Št. prevoženih
km

Renault Clio 1.2 RL

bencin

osebni

1996

24. 1. 1996

140.000

Renault Megane

bencin

osebni

2001

11. 6. 2001

185.000

Renault Clio 1.4

bencin

osebni

1999

20. 1. 2000

100.000

Volkswagen Passat 1.8 T

bencin

osebni

2000

2. 2. 2000

330.000

karambolirano

Renault Laguna 1.9 dCi

diesel

osebni

2005

27. 6. 2005

180.000

karambolirano

3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom vozil ter
kontaktno osebo
Ogled vozil, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, bo potekal, po predhodni najavi, dne 8. 9. 2010, od 11. do 12. ure, na
lokaciji Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Za karambolirani vozili bo ogled potekal,
po predhodni najavi, istega dne od 14. do
15. ure, na lokaciji SOS Soldat d.o.o., Torovo 5, 1217 Vodice.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom
in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na
Uroša Ostreža, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana, tel. 01/400-36-42,
e-pošta: uros.ostrez@gov.si.
4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do
14. 9. 2010, do 9. ure, na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javnega zbiranja ponudb:
Oddaja ponudbe za nakup vozil, številka:
450-5/2008, oznaka: »Ne odpiraj – ponudba«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Kot najugodnejša ponudba se bo štela
ponudba, ki bo vsebovala najvišjo kupnino
izmed vseh popolnih ponudb. V primeru,
da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več
ponudnikov, se bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila dodatna pogajanja
oziroma licitacija. O kraju in času dodatnih
pogajanj oziroma licitacije bodo obveščeni
pisno po pošti.
Odpiranje ponudb bo javno. Ponudbe se
bodo odpirale dne 14. 9. 2010, ob 10. uri,
v veliki sejni sobi, v II. nadstropju Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo v roku, ki je naveden
v prejšnji točki, podati ponudbo na obrazcu,
ki bo objavljen na spletni strani: http://www.
mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/. Poleg slednjega
pa še:
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
od ponudbene kupnine, pri čemer morajo
biti ponudbe za vozila najmanj v višini:
Vozilo
Renault Clio 1.2 RL

Leto izdelave

Najnižja vrednost

1996

150,00 EUR

Renault Megane

2001

700,00 EUR

Renault Clio 1.4

1999

800,00 EUR

Volkswagen Passat 1.8 T

2000

300,00 EUR

Renault Laguna 1.9 dCi

2005

1.200,00 EUR

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuji državljan mora priložiti potrdilo, ki ga

Opombe
okvara ABS

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR).
6. Veljavnost ponudbe: ponudnik se
z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja
2 meseca od dneva prejema na Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana.
7. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino na transakcijski račun naročnika
v roku 8 dni od izdaje računa. Položena varščina se všteje v plačilo kupnine.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba najpozneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil
pogodbe v roku iz prvega odstavka te točke,
lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik ne bo podpisal pogodbe niti v podaljšanem roku, bo upravljavec zadržal njegovo varščino.
9. Plačilo varščine: pred oddajo ponudbe morajo zainteresirani ponudniki položiti varščino v višini 10% ponujene kupnine na račun: 01100-6300109972, sklic 18
21113-4201019-28772010, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb za
prodajo vozil. Po opravljenem zbiranju ponudb se ponudnikom, ki ne uspejo, varščina
vrne v roku 15 dni brez obresti.
10. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do
sklenitve pravnega posla, pri čemer povrne ponudniku izkazane stroške za prevzem
razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 478-21/2010
Ob-5514/10
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
55/09 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US,
100/09, 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana. Postopek javnega zbiranja
ponudb vodi Komisija Socialno varstvenega

zavoda Hrastovec za izvedbo pravilnega in
zakonitega postopka prodaje državnega
premoženja – pristojna komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje:
Stanovanje pod zap. št. 1:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 1,
v izmeri 55,00 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Trate 7a, 2213 Zgornja Velka,
letnik 1972, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v pritličju stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni
vložek št. 265/1, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču
v Mariboru.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe
vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
a) izhodiščna cena je 28.050,00 €.
b) ogled stanovanja je možen 15. 9.
2010, med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 2:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 4,
v izmeri 58,72 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka,
letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v I. nadstropju
stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiško
knjižni vložek št. 272/4, k.o. Trate (568),
v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
čas zaposlitve najemnika v javnem zavodu
in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
c) izhodiščna cena je 34.850,00 €.
d) ogled stanovanja je možen 15. 9.
2010, med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 3:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 3,
v izmeri 55,36 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka,
letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v I. nadstropju
stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiško
knjižni vložek št. 272/3, k.o. Trate (568),
v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
čas zaposlitve najemnika v javnem zavodu
in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
e) izhodiščna cena je 32.300,00 €.
f) ogled stanovanja je možen 15. 9. 2010,
med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 4:
Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6,
v izmeri 46,58 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka,
letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju
stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiško
knjižni vložek št. 272/6, k.o. Trate (568),
v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru.
Stanovanje je nezasedeno.
g) izhodiščna cena je 26.350,00 €.
h) ogled stanovanja je možen 15. 9.
2010, med 12. in 13. uro.
Stanovanje pod zap. št. 5:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 2,
v izmeri 61,24 m2, v stanovanjski stavbi na
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naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v pritličju stavbe.
Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni
vložek št. 272/2, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču
v Mariboru.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe
vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
i) izhodiščna cena je 31.450, 00 €.
j) ogled stanovanja je možen 15. 9. 2010
med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 6:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 6,
v izmeri 49,23 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Hrastovec v Slovenskih goricah 17, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
letnik 1970, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju
stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiško
knjižni vložek št. 759/6, k.o. Zg. Voličina
(553), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Lenart.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
čas zaposlitve v javnem zavodu in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni
položaj najemodajalca.
k) izhodiščna cena je 28.900,00 €.
l) ogled stanovanja je možen 15. 9. 2010,
med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 7:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 9,
v izmeri 63,35 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Cmureška cesta 3, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, letnik 1980, zemljiško
knjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju stavbe. Stanovanje je
vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 849/21,
k.o. Lenart v Slovenskih goricah (532), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču
v Lenart.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe
vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
m) izhodiščna cena je 42.500,00 €.
n) ogled stanovanja je možen 15. 9.
2010, med 15. in 16. uro.
4. Ogled nepremičnin:
Interesenti za nakup stanovanj si lahko
le-te ogledajo v zgoraj določenem terminu.
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnine lahko interesenti
pokličejo na tel. 02/729-35-42, med 13. in
15. uro.
5. Pogoji prodaje:
Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
Kupec za posamezno stanovanje
v 15 dneh po odpiranju ponudb prejme pogodbo, jo podpiše, plača kupnino v roku
8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, št. 01100-6300109972,
sklic 18 26115-7200013-43282010. Položena varščina se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
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Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev
in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene znaša
500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, in sicer:
– za stanovanje pod zap. št. 1:
2.805,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 2:
3.485,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 3:
3.230,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 4:
2.635,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 5:
3.145,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 6:
2.890,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 7:
4.250,00 €,
na
transakcijski
račun
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
št.
01100-6300109972,
sklic
18 26115-7200013-43282009.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka,
nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni
znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe, oziroma izpis iz
ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p.
ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pri-
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dobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
7. Postopek:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – naslov
in številka stanovanja«, na naslov: Zavod
Hrastovec - Trate, Hrastovec v Slovenskih
goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, do 20. 9. 2010 do 10. ure. Na sprednji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
8. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico,
da lahko s soglasjem predstojnika postopek
prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega
posla.
9. Pravila javnega zbiranja ponudb:
javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju držav,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
55/09 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem
premoženju držav, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US,
100/09, 49/10). Odpiranje prispelih ponudb
izvaja pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 20. 9.
2010, ob 13. uri, lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo
v sejni sobi, v pritličju upravne stavbe, na
naslovu Hrastovec v Slovenskih goricah 22,
2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 478-0038/2009-2/2
Ob-5435/10
Občina Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09 in 49/10)
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča v k.o. Podgorje
1. Predmet prodaje: predmet prodaje je
zemljišče, parc. št. 700/11, v izmeri 3071 m2,
k.o. Podgorje, ki leži v območju Zazidalnega
načrta B 25 – Fructal (Uradni list RS, št. 3/04
in 121/08). Namenjeno je za gradnjo pro
izvodnih, skladiščnih in prodajnih objektov.
2. Izhodiščna cena
Izhodiščna
cena
zemljišča
znaša 76,50 EUR/m2, kar znaša skupno za
3071 m2 zemljišča 234.931,50 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin. Obvezne dajatve in
stroške, ki bodo nastali pri prodaji, plača
kupec. Prodaja se bo izvršila po načelu »videno–kupljeno«.

3. Dodatne informacije, ogled nepremičnine
Dodatne informacije v zvezi s prodajo in
ogledom zemljišča lahko dobite vsak delovni
dan, na tel. 01/83-18-153 ali e-naslov: ivanka.ogrinec@kamnik.si – kontaktna oseba
Ivanka Ogrinec.
Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec Ponudba, na katerem ponudniki oddajo
svojo ponudbo, ter Vzorec pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti
kupca. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si, v tiskani verziji
jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri
kontaktni osebi na Občini Kamnik.
4. Pogoji za udeležbo v postopku
4.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Kamnik,
št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100,
in sicer do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
4.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazec Ponudba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do
17. 9. 2010, do 10. ure, na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – zemljišče v k.o. Podgorje«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov
pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca, na naslovu Glavni trg 24, Kamnik.
4.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. ponudbo za nakup zemljišča, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, (ponudba na
predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu
varščine – priloga 1),
2. vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne
osebe tudi žigosano prodajno pogodbo –
priloga 2.
5. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 9. 2010, ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
(pisarna št. 17). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno
pooblastilo.
6. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
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Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Ustavitev postopka: prodajalec si
pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik
Št. 478-2116-3/2010
Ob-5475/10
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
poslovno logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
komisija, ki jo imenuje predstojnik občine.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
Za parcele iz tega zbiranja ponudb je bil
na internetni strani Občine Videm od 8. 3.
2010 do 18. 3. 2010 objavljan javni poziv
interesentom za nakup parcele v poslovno
logistični coni Videm.
3. Opis predmeta prodaje:
Parcele na območju poslovno logistične
cone Videm bodo razdeljene na posamezne
enote, ki jih bo mogoče združiti za potrebe
opravljanja dejavnosti.
Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC
328241 Ptuj–Tržec in niso komunalno opremljene. Delitev parcel je razvidna iz grafične
priloge (dostopna na internetni strani: »obcina.videm.si) tega javnega zbiranja ponudb.
Vsaka enota je označena s svojo zaporedno
številko, in sicer:
1.
2.
3.

parcela št. 9, v izmeri 2900 m2
parcela št. 10, v izmeri 4300 m2
parcela št. 12, v izmeri 3000 m2

Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 18/09) je razvidno, da se vse parcele
nahajajo v območju P18-M1, ki je namenjeno poslovnim, storitvenim, skladiščnim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti pa še niso dokončno opredeljene, niti
jih ni zaželeno pretirano omejevati. Podane

so osnovne usmeritve za organiziranost področja, dovoljene pa bodo le ekološko sprejemljive dejavnosti.
Nepremičnine so opredeljene v Letnem
načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Videm za
leto 2010.
Izhodiščna cena za m2 zemljišča brez komunalne opreme znaša 19,00 EUR z DDV.
4. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup nepremičn si lahko
nepremičnino ogledajo na podlagi predhodnega dogovora en dan pred potekom roka
za oddajo ponudbe.
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnin lahko pokličete na
tel. 02/761-94-04, mag. Darinka Ratajc.
Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb
in ostala dokumentacija je dostopna na
internetni strani Občine Videm (obcina.videm.si).
5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po številki
parcele iz grafične priloge po sistemu videno kupljeno.
b) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno, to je višjo ali enako izhodiščni
ceni in ga bo izbrala pristojna komisija.
c) podpis pogodbe in plačilo:
Kupec (najugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku 15 dni po izdanem sklepu
o izbiri ponudnika skleneta predpogodbo,
na podlagi katere kupec plača prodajalcu
20% vrednosti nepremičnine v osmih dneh
od podpisa predpogodbe na TRR prodajalca
Občina Videm. V predpogodbi se določi številka parcele razvidna iz grafične priloge, ki
jo želi kupec kupiti in določilo, da se plačilo
po predpogodbi vračuna v ceno celotne kupnine, cena nepremičnine, rok do katerega
bo prodajna pogodba sklenjena. Vplačana
varščina se všteje v znesek predplačila po
predpogodbi v višini 20%. Kolikor kupec ne
poravna zneska iz predpogodbe na način in
roku določenem s predpogodbo se pogodba šteje za nično brez izvedbe posebnega
postopka.
Celotna kupnina za zemljišče se plača
na podlagi prodajne pogodbe, ki bo sklenjena v roku določenem s predpogodbo.
Kupec plača kupnino, davek na dodano
vrednost v višini 20%, stroške zemljiško
knjižnega prenosa in vse ostale stroške povezane s sklenitvijo pogodbe.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo prodajalec izdal kupcu
zemljiškoknjižno dovolilo in overil pogodbo,
tako da bo lahko kupec na podlagi overjene
pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško knjigo.
Vzorec predpogodbe (priloga) – dostopen na: »obcina.videm.si«
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji parcel
na območju poslovno logistične cone Videm: ponudbe lahko predložijo domače in
tuje fizične in pravne osebe ter samostojni
podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 20% od izhodiščne cene celotne parcele za katero vlagajo
ponudbo (cena parcele se izračuna tako,
da se izhodiščna cena na m2 (19,00 EUR)
pomnoži s površino parcele za katero se
vlaga ponudba) na TRR Občine Videm, št.:
0133 5010 0017 246, sklic 00 194 003, Banka Slovenije.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in točen naslov, telefonsko
številko,
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– navedbo številke parcele in površino
parcele za katero se daje ponudba, ponujeni znesek na m2, ki je lahko višji ali enak
izhodiščni ceni,
– podatke o načrtovani vrsti dejavnosti.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– idejno zasnovo s skico predvidene gradnje,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR (številko banke in številko računa) za primer vračila varščine,
– fizične osebe morajo priložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista in davčno številko,
– samostojni podjetniki morajo priložiti
priglasitveni list iz AJPES,
– pravne osebe, ki so registrirane v RS,
morajo priložiti originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (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 civilno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega bančnega računa),
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni
od poteka roka za oddajo ponudb.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali bodo osebno oddane
v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj –
javno zbiranje ponudb – za obrtno cono«, na
naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, do vsake prve srede
v mesecu (pričetek oktober 2010). Na sprednji strani mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini
Videm najkasneje do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na
dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudbe.
Razpis je odprt do prodaje vseh zemljišč
v poslovno logistični coni Videm.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in navedene pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
obveščeni v osmih dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega za posamezno parcelo, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika za posamezno parcelo.
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Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja pristojna komisija.
8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da
bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno za isto parcelo, bo komisija
za izvedbo in nadzor prodaje občinskega
premoženja med temi ponudniki izvedla pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek izbora
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja. Odpiranje ponudb ne
bo javno.
9. Ustavitev postopka in omejitve: komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega
premoženja si v vsakem primeru pridržuje
pravico, da lahko s soglasjem predstojnika
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
pravnega posla.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
10. Pravila javnega zbiranja ponudb:
javno zbiranje ponudb 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 in 100/09).
Občina Videm
Št. 478-19/2010
Ob-5525/10
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanja 31. seje Občinskega
sveta Občine Radovljica, z dne 1. 7. 2010
ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) enosobno stanovanje št. 3, v pritličju
večstanovanjske stavbe, Begunje 161, v Begunjah, v skupni izmeri 43,75 m2, vpisani
pri podvložku št. 1307/16, z oznako nepremičnine 43.E, k.o. Begunje. Stanovanje je
zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša
41.104,70 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 1228-720001-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 21. 9. 2010 do 9. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje do 20. 9.
2010 do 11. ure, plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
1228-720001-1.
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Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega
zbiranja ponudb.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v evrih ter natančno navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži
njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji:
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške overitve), nosi prodajalec, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo pa nosi kupec.
Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal Župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
21. 9. 2010 ob 9. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktni osebi
Tanja Pogačnik, tel. 537-23-32 in Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih dneh, od
6. 9. do 17. 9. 2010, od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica
Ob-5527/10
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)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 3. 9. 2010 do dne 18. 9.
2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

Poslovni prostori:
1. Breg 22
Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 94,10 m2, za storitveno, gostinsko
in/ali kulturno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec
september 2010 znaša 23,00 EUR/m2, kar
znaša 2.164,00 EUR/mesec.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
Pogoji najema:
– zaželeno je, da se v poslovnem prostoru izvajajo dejavnosti, povezane s kulturo, in sicer: muzejsko-galerijska dejavnost,
galerijsko-gostinska (npr. ponudba vrhunskih vin) oziroma katerakoli kulturno-obrtna
dejavnost, ki se bo vklapljala v kulturno in
turistično ponudbo Brega in jo bogatila;
– poslovni prostor mora biti javno dostopen;
– prostor mora biti odprt za javnost vsaj
10 ur/dnevno in vsaj 6 dni v tednu.
2. Gosposka ulica 4
Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 49,88 m2, za trgovino z neživili, pisarniško ali storitveno dejavnost. Izhodiščna
ocenjena najemnina za poslovni prostor za
mesec september 2010 znaša 11,00 EUR/m2,
kar znaša 548,68 EUR/mesec.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
3. Topniška 19
Oddajamo poslovni prostor površine
122,04 m2, ki ga sestavljata prostor št. P01
v pritličju površine 88,93 m2 in kletni prostor št. K01 površine 33,11 m2, za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno
dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec september 2010 znaša 7,43 EUR/m2, kar znaša
906,76 EUR/mesec.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra;
2. opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika;
3. pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
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dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES;
4. vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original
bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin
po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa
v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih
ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do
15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do
16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do 3. 9. 2011;
5. vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa);
6. neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo;
7. Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine;
8. izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 3. 9. 2011;
9. izjava ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku 8 dni
od prejema sklepa o izbiri nakazal na račun
Mestne občine Ljubljana, 3 izhodiščne najemnine.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
– Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši
ponudnik s strani komisije mora v roku 8 dni
od prejema sklepa o izbiri, nakazati na račun Mestne občine Ljubljana, 3-mesečne izhodiščne najemnine. Nakazan znesek se bo
poračunal z najemnino v prvih treh mesecih
najema. Razliko med plačanim in dejanskim
pogodbenim zneskom treh mesečnih najemnin pa je dolžan naknadno poravnati.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega
prostora ______ «. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
18. 9. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek 23. 9. 2010 ob 13. uri na naslovu:
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 3. 9.
2011.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom raz-
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pisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, AdamičLundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic v času
uradnih ur (ponedeljek od 8.–12. ure in
od 13.–15. ure, sreda od 8.–12. ure in od
14.–16. ure ter petek od 8.–12. ure) ali po
tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
četrtek
9. 9. 2010

Ura
9.00
9.30
13.00

Lokacija
Gosposka 4
Breg 22
Topniška 19

Mestna občina Ljubljana
Št. 478-7/2010-6
Ob-5529/10
Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti
Krajevne skupnosti Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija
javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98.
2. Opis predmeta prodaje:
a) stavbno zemljišče parc. št. 646/3 in
parc. št. 646/4, k.o. Loška gora.
Predmet prodaje je stavbno zemljišče,
parc. št. 646/3, stavbišče, v izmeri 443 m2 in
parc. št. 646/4, stavbišče, v izmeri 183 m2,
obe vpisani v vl. št. 170, k.o. Loška gora.
Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem do konca leta 2015 ter
s predkupno pravico najemnika. Po nepremičninah v naravi poteka dovozna pot
v korist zemljišča parc. št. 635/4, k.o. Loška
gora. Kupec se zavezuje, da bo omogočil
vpis služnosti za namen dovoza v korist
parc. št. 635/4, k.o. Loška gora, kot gospodujoče parcele.
Nepremičnini ležita v poselitvenem območju, ki je urejeno z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena
območja odprtega prostora Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 30/04 in 101/06).
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
45.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek,
ki ga plača kupec. Višina varščine znaša
4.500,00 EUR.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje do
ponedeljka, 20. septembra 2010 do 9. ure
na naslov: Krajevna skupnost Zreče, Cesta
na Roglo 13b, 3214 Zreče, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnine v Loški Gori«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naziv in naslov
ponudnika.
b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega
naslednje podatke in listine:

Stran

2328 /

Št.

70 / 3. 9. 2010
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedbo
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS oziroma v EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– dokazilo o plačilu varščine v višini
10% od izklicne cene na račun Krajevne
skupnosti Zreče, odprt pri Banki Slovenije,
št. 01344-6450864437, z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine v Loški gori«.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na
razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
c) Nepremičnini se prodajata po načelu
videno–kupljeno, zato prodajalec za stvarne
in pravne napake nepremičnine, ki je predmet prodaje ne odgovarja.
d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
e) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
f) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 45. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 100/09).
g) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 20. septembra 2010 v prostorih Krajevne skupnosti
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
ob 10.30. Odpiranje bo javno. Predstavniki
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ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteva načelo proste presoje.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Krajevne skupnosti Zreče,
št. 01344-6450864437, odprt pri Banki Slovenije, v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v tem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Krajevna
skupnost Zreče bo izdala zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo po prejemu
celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške
v zvezi s prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
8. Podrobnejše informacije
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/757-17-05
– Mateja Čremošnik. Ogled nepremičnine
je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Zreče: www.zrece.eu.
Krajevna skupnost Zreče
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-40/2006/10
Ob-5468/10
V register političnih strank se pri politični stranki Oljka, s sedežem v Kopru, Ankaranska cesta 5b, ter z matično številko: 1029959, vpiše sprememba statuta in
sprememba znaka stranke. Znak stranke
je sestavljen iz dveh delov: slikovnega in
črkovnega dela. Črkovni del je napis OLJKA
v rumeni barvi (procesne vrednosti: C0 M0
Y100 K0), sestavljen iz modificiranih črk, ki
temeljijo na tipografiji Gill Sans MT Extra
Bold. Slikovni del je ovalne oblike v temno
zeleni barvi (procesne vrednosti: C90 M35
Y100 K30), ki služi kot podlaga napisu.

Št. 2153-12/2010/5
Ob-5469/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka Lista Toneta Smolnikarja –
Za Kamnik, s skrajšanim imenom LTS – Za
Kamnik, ter s sedežem v Kamniku, Maistrova ulica 18. Znak stranke je sestavljen
iz imena stranke Lista Toneta Smolnikarja –
LTS – Za Kamnik, pri čemer je besedilo »LISTA TONETA SMOLNIKARJA« v beli barvi
na pravokotnem polju modre barve (CMYK:

C=78, M=35, Y=0, K=0), črka »L« je zelene
barve (CMYK: C=55, M=5, Y=100, K=0),
črki »TS« sta modre barve (CMYK: C=78,
M=35, Y=0, K=0), besedi »ZA KAMNIK« pa
sta v beli barvi na pravokotnem polju zelene
barve (CMYK: C=55, M=5, Y=100, K=0).
Kot zastopnik politične stranke Liste Toneta Smolnikarja – Za Kamnik se v register političnih strank vpiše Branko Hafner,
EMŠO: 1008959500082, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Županje Njive, Županje Njive 45 d.
Matična številka politične stranke je:
4023897.«

Št. 2153-16/2010/7
Ob-5521/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka Istra-Istria, s sedežem v Izoli,
Ulica svetega Petra 13. Znak stranke je
sestavljen iz kvadrata, v katerem je oris Istre
z znakom koze obrnjene proti levi ter tremi
zvezdami nad celotnim orisom in kozo. Notranjost kvadrata je bele barve, oris Istre in
koze pa modre. Zvezde so rumene barve,

predstavljajo vse tri avtohtone narodnosti
Istre. Na levi strani kvadrata je napis Istra,
na desni pa Istria.
Kot zastopnik politične stranke Istra-Istria
se v register političnih strank vpiše Egidio
Krajcar, EMŠO: 2610957500137, državljan
Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Izola, Ulica svetega Petra 13.
Matična številka politične stranke je:
4024044.

Št. 2153-33/2006/56
Ob-5547/10
V register političnih strank se pri politični stranki Stranki slovenskega naroda,
s skrajšanim imenom Slovenskega naroda, s kratico imena SSN in s sedežem
v Mariboru, Efenkova ulica 10 ter z matično številko: 5768870, vpiše sprememba
zastopnika stranke. Kot nova zastopnica
stranke se vpiše Majda Orožen, EMŠO:
1503958505111, državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Trnovlje pri
Celju, Trnoveljska cesta 51.
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Evidence sindikatov
Št. 101-61/2010-3
Ob-5097/10
Statut Sindikata igralniških delavcev
Slovenije, Enota Ljubljana (kratica: SIDS
enota Ljubljana), Miklošičeva 9, Ljub
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe,
št. 028-69/94-04/IO z dne 18. 4. 1994, in je
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 171, se z dnem 4. 8.
2010 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-41/2010-9
Ob-5323/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad, z dnem 9. 6. 2010 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila Sindikata zavoda
SVIZ Mestna knjižnica Ljubljana, Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana, in jih vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 3/2010.«
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02112-516/2010-5
Ob-5546/10
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu
s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list
RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem
postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06
– u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo,
da so pravni nasledniki po verjetno umrlem
Murnič Ivanu pok. Mihaela, Ročinj 57, 5215
Ročinj, lastniku parcele 326/2 v katastrski
občini 2265 Ročinj, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave oklica v Uradnem listu
Republike Slovenije in na e-oglasni deski
Geodetske uprave Republike Slovenije ter
vstopijo v postopek evidentiranja urejene
meje št. zadeve 02112-516/2010.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 19. 8. 2010
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Objave gospodarskih družb
Ob-5438/10
Družba Elektra d.o.o., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor, matična številka 5072034000, v skladu z določili Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja,
da je bil dne 25. 8. 2010 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru, Sodna
ulica 14, 2000 Maribor, zaradi nameravane
izvedbe postopka oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe, predložen delitveni načrt prenosne družbe Elektra d.o.o.
Družba Elektra d.o.o. bo družbeniku ali
upniku, ki bo podal zahtevo, najpozneje naslednji delovni dan, brezplačno in v skladu
z zakonom, zagotovila prepis delitvenega
načrta in drugih listin, ki so od 25. 8. 2010
na vpogled tudi na sedežu družbe.
Elektra d.o.o.
Drago Petek, direktor
Ob-5480/10
Na podlagi prvega odstavka 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) družba Schwarz družba za trgovsko in grafično dejavnost, d.o.o., Ob progi 4 Vrhnika obvešča, da je dne 27. 8. 2010
predložila registrskemu organu Oddelitveni
načrt družbe Schwarz, d.o.o. Vrhnika, na
podlagi katerega naj bi edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo na skupščini
dne 28. 9. 2010 odločal o oddelitvi družbe
s prenosom dela premoženja na novo družbo Sana Investicije, družba za upravljanje
s podjetji d.o.o., s sedežem v Ljubljani.
Edini družbenik družbe bo v skladu z drugim odstavkom 629. člena ZGD v štirinajstdnevnem zakonskem roku skupaj z vabilom
za skupščino prejel listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD. Ne glede na navedeno, ima edini družbenik v skladu s četrtim
odstavkom 586. člena ZGD pravico, da mu
poslovodstvo najpozneje naslednji delovni
dan po njegovi zahtevi, brezplačno izroči
prepis listin iz drugega odstavka 586. člena
ZGD.
Uprava družbe z omejeno odgovornostjo
bo v skladu s petim in šestim odstavkom
586. člena ZGD na zasedanju skupščine,
ki bo potekalo dne 28. 9. 2010 edinemu
družbeniku:
– predložila vse listine, ki so naštete
v drugem odstavku 586. člena ZGD, razen
listin iz pete, šeste in sedme točke tega odstavka (ker se je edini družbenik odpovedal
pravici do delitvene revizije in poročilu poslovodstva in ker družba nima nadzornega
sveta),
– uvodoma ustno obrazložila vsebino oddelitvenega načrta,
– predstavila pomembne spremembe
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine,
– ter pojasnila na zahtevo edinega družbenika, zadeve o drugih družbah, ki so udeležene pri oddelitvi, če so te pomembne za
oddelitev.
Upnike prenosne delniške družbe se
opozarja na njihovo pravico iz tretjega od-

stavka 629. člena ZGD, da lahko zahtevajo
brezplačen prepis delitvenega načrta.
Schwarz d.o.o.
direktor
Boštjan Nagode
Ob-5459/10
Likvidacijski upravitelj družbe Farmateh,
svetovanje in projektiranje, d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD
objavlja obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Farmateh, svetovanje in projektiranje, d.o.o., Hacetova ulica
15, 1000 Ljubljana, je dne 5. 7. 2010 sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku
postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Tomaž Rode, Hacetova ulica 15,
1000 Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/24531 z dne 19. 7.
2010, v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Farmateh, svetovanje
in projektiranje, d.o.o. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Farmateh, svetovanje
in projektiranje, d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje
terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh
izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na
naslov: Farmateh svetovanje in projektiranje, d.o.o. – v likividaciji, Likvidacijski upravitelj Tomaž Rode, Hacetova ulica 15, 1000
Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Farmateh svetovanje in projektiranje, d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe
v likvidaciji.
Farmateh, svetovanje in projektiranje,
d.o.o. – v likvidaciji
Tomaž Rode
likvidacijski upravitelj
Ob-5552/10
P & F Ljutomerčan d.o.o., Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer, matična številka 5132452000, obvešča vse upnike, da
je bil dne 11. 8. 2010 sprejet delitveni načrt
družbe, s katerim je bila družba razdeljena
na dve novi družbi. Delitveni načrt je bil
dne 13. 8. 2010 predložen Okrožnemu sodišču v Murski Soboti pod vložno številko Srg
2010/28574. Delitveni načrt s prilogami je bil
dne 16. 8. 2010 objavljen na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Upniki imajo na sedežu družbe pravico
pregledati listine, določene v drugem odstavku 586. člena ZGD-1 ter po četrtem odstavku 586. člena ZGD-1 pravico zahtevati,
da jim družba najkasneje naslednji delovni
dan po prejemu zahteve brezplačno izroči
prepis navedenih listin.
P & F Ljutomerčan d.o.o.
direktor
Boštjan Klemenčič

Sklici skupščin
Ob-5437/10
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške
družbe sklicujem
16. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija
Kranj, d.d.,
ki bo dne 5. 10. 2010, ob 13. uri, na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009 ter s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
Delničarji lahko v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse
delavnike, od 11. do 14. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino še imetniki delnic družbe in če do tega dne pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.
Triglav konfekcija Kranj, d.d.
Slavka Jelnikar, direktorica
Ob-5476/10
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Veplas, velenjska plastika, d.d., Velenje, Cesta Simona Blatnika 11 in skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v četrtek, 7. oktobra 2010, ob
11. uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se izvoli odvetnico, Ireno Nečemer iz Slovenskih
Konjic,
– za člane verifikacijske komisije se izvoli
Draga Vrabiča, za predsednika in Ivico Ledinek za članico.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji
skupščine bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2009.
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Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2009 v predloženi vsebini.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa: izkazani bilančni dobiček
v višini 37.790 € se porabi za pokrivanje
prenešene izgube preteklih let.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta ob preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
sklepu se podeli razrešnica za poslovno leto
2009.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje
družbo Probitas d.o.o., Kozinova 9 iz Maribora.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe, po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence prosimo,
da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Vse delničarje, ki se
bodo skupščine udeležili, prosimo, da uro
pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi
z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo
tudi delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo
skupščine vpisani v delniški knjigi.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da
so o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Ob-5543/10
Na podlagi določbe 18. člena Statuta
družbe Gramiz, d.d. Kočevje sklicujem
16. zasedanje skupščine
družbe GRAMIZ, d.d. Kočevje,
ki bo v ponedeljek, dne 11. 10. 2010,
s pričetkom ob 13. uri, v prostorih notarja Sikošek Jožeta, Bravničarjeva 13, 1000 Ljub
ljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik in dva preštevalca
glasov.
Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2009 z mnenjem revizijske hiše
in mnenjem nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter razrešnica članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilo za leto 2009 in pisnim poroči-

lom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Dobiček v višini 20.157,37 € se razporedi
v druge rezerve.
Upravi in nadzornemu svetu Gramiz d.d.
skupščina za leto 2009 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje predlagana revizijska hiša ABC Revizija
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
družbe vsak delavnik, v času od 13. do
14. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo.
Udeležba se prijavi v splošni službi družbe,
Ob Mahovniški 11, Kočevje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo razumno utemeljene predloge sklepov, najpozneje v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok.
Pozivam udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.
Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe
Branko Oberč
Ob-5544/10
Na podlagi 68. člena Statuta družbe
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska
cesta 56, Ljubljana, sklicujemo
redno skupščino
delniške družbe Splošno gradbeno
podjetje Slovenija ceste Tehnika
Obnova, d.d., Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana,
ki bo v petek, 8. 10. 2010, ob 17. uri,
v sejni sobi v tretjem nadstropju, na naslovu
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine: na seji bo
prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.
2. Predstavitev letnega poročila SCT,
d.d., Ljubljana, Slovenija za poslovno leto
2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Upravnega odbora o preveritvi letnega
poročila za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe SCT, d.d., Ljub
ljana, Slovenija za leto 2009 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom Upravnega odbora o potrditvi letnega poročila za
leto 2009. Skupščina se seznani s prejemki
upravnega odbora v letu 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2009 in podelitev razrešnice upravnemu
odboru.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe SCT, d.d. za
leto 2009 znaša 1.449.033,80 EUR in je
sestavljen iz:
– čistega dobička za poslovno leto 2009
v znesku 775.306,33 EUR,
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 673.727,47 EUR.
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Bilančni dobiček poslovnega leta 2009
ostane nerazporejen.
b) Podeli se razrešnica upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2009.
4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta delniške
družbe SCT d.d.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2010 revizijsko družbo UHY,
d.o.o. Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija in do
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v Centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine in, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na naslov, SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija,
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, pri
čemer se kot datum prijave šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo. Pravico do
udeležbe na skupščini imajo vsi imetniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno in
izpolnjeno skladno z OZ, ZGD-1 in ZPre-1
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci
se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa poleg tega
z izpiskom iz sodnega registra. Na sejo
skupščine je zaradi ureditve formalnosti
potrebno priti eno uro pred napovedanim
začetkom skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina
ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev
točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot
ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za
katere bo delničar pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali
nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Popolno gradivo za skupščino skupaj
z obrazloženimi predlogi sklepov, besedilo
predlaganih sprememb statuta, letno poročilo in upravnega odbora je delničarjem na
vpogled v Informacijski pisarni, Vošnjakova
ulica 8a, Ljubljana, vsak delovni dan, med 9.
in 11. uro, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni
strani družbe: www.sct.si.
SCT, d.d. Ljubljana, Slovenija
Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.
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Zavarovanja terjatev
SV 571/2010
Ob-5471/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 571/2010 z dne 19. 8.
2010, je bilo stanovanje št. 10, nadstropje II., v skupnem obsegu 67 m2, v stanovanjski hiši, na naslovu Ulica dr. Bogomira
Magajne 12, 6215 Divača, ki stoji na parc.
št. 623/15 in 623/16, k.o. Divača, sedaj
last zastaviteljice Taraba Lidije, Bogomira
Magajne 12, Divača, upoštevajoč pri tem
kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja z dne 20. 11. 1992 overjena pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, pod opr. št.
OV 4038/93, dne 23. 4. 1993, z vezanim
zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 24. 10.
2008, overjenim v notarski pisarni notarke
Nade Kumar v Ljubljani, pod opr. št. OV II
4463/2008, dne 27. 10. 2008, sklenjeno med
družbo Feršped d.d. Mednarodna špedicija,
kot prodajalko, in Taraba Lidijo, kot kupovalko, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 96.500,00
EUR, ki se obrestuje po sestavljeni nominalni obrestni meri, izračunani na osnovi
referenčne obrestne mere, ki je 6-mesečni
Euribor, in obrestnega pribitka, ki je fiksen
in znaša ob sklenitvi pogodbe 2.9 odstotne
točke na letni ravni, eventualnimi zamudnimi
obrestmi in stroški ter končno zapadlostjo
najkasneje dne 30. 9. 2035.
SV 603/10
Ob-5474/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-603/10 z dne
26. 8. 2010, je bilo stanovanje, v izmeri
83,50 m2, v stanovanjski hiši, na naslovu
Stranska vas 48, 8000 Novo mesto, ki stoji
na parc. št. 207.S, vl. št. 989, k.o. Stranska
vas, ki je v izključni lasti posojilojemalke
in zastaviteljice Lidije Žumer Pršić, rojene
23. 7. 1966, stanuje Stranska vas 48, Novo
mesto, EMŠO 2307966505600, do celote
zastavljeno v korist upnice Janje Kambič,
rojene 9. 3. 1965, stanuje Klemenčičeva ulica 3, Novo mesto, EMŠO 0903965505075,
in sicer za zavarovanje denarne terjatve,
v višini 5.500,00 EUR s pripadki.
SV 534/10
Ob-5477/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 534/10, z dne 20. 8.
2010, je nepremičnina, enosobno stanovanje, št. 5, v skupni izmeri 29,60 m2, ki
se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Mlekarniška ulica 14,
stoječe na parc. št. 1061/3, vpisani pri vl.
št. 2075, k.o. Pobrežje, katere solastnika
sta vsak do ½ Branko Kump in Silva Kump,
oba stanujoča Mlekarniška ulica 14, 2000
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 19/97, z dne
20. 5. 1997, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald eGen,
Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870793, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Branka Kumpa in Silve Kump, oba stanujoča Mlekarni-

ška ulica 14, 2000 Maribor, v višini 5.200,00
EUR s pripadki.
SV 593/2010
Ob-5513/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 593/2010 z dne 27. 8.
2010, je bila zastavljena nepremičnina,
z ident. št. 2175-1391-3 (prej št. 4) – stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske
stavbe, z naslovom Delavska ulica 10, 4270
Jesenice, stoječi na parc. št. 1217/1, k.o.
Jesenice, last zastaviteljice Božice Mićić,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 8. 2010, vse v korist osebe z imenom:
SKB Banka d.d. Ljubljana, matična številka:
5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve
50.000,00 EUR s pripadki.
SV 797/10
Ob-5522/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr.št. SV 797/10 z dne 30. 8. 2010, je enosobno stanovanje št. 8, v izmeri 36,00 m2, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe z naslovom Ravne 15, Tržič, s številko stavbe 136, v k.o. Tržič (2143-136),
stoječe na parc. št. 394 in parc. št. 395/30,
k.o. Tržič, last Tomaža Sitarja, Stagne 15,
Tržič, na podlagi prodajne pogodbe z dne
3. 8. 2010, sklenjene s prodajalcem Leonom
Nišandžićem, Ravne 15, Tržič, zastavljeno
v korist upnice Banke Volksbank d.d., Dunajska cesta 128 A, 1000 Ljubljana, z matično številko: 5496527000, za zavarovanje denarne terjatve višini 62.000,00 EUR,
s spremenljivo pogodbeno obrestno mero,
ki znaša 6-mesečni Euribor + 2,10% letno,
z vračilom kredita v 180-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 31. 8. 2025,
z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi
pp. ter stroški, ki bi jih Banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 409/10
Ob-5530/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke mag. Darinke
Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna
številka SV 409/10; DK 13/10 z dne 30. 8.
2010, sta bili nepremičnini: 1. trgovski prostor v pritličju, v izmeri 686,25 m2, v stavbi
na naslovu Miklošičeva 1A, 1230 Domžale, zgrajeni na parceli številka 4022/4, k.o.
Domžale, do celote last zastavitelja Tuš Nepremičnine d.o.o.; 2. trgovski – poslovni prostor v pritličju, v izmeri 592,50 m2 in v kleti,
v izmeri 251,15 m2, v stanovanjsko poslovni
stavbi B Nova vas I, na naslovu Ulica Staneta Severja 10A, 2000 Maribor, zgrajeni
na parceli številka 1620 katastrska občina
Spodnje Radvanje, do celote last dolžnika
– zastavitelja Engrotuš d.d.; zastavljeni v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Engrotuš d.d., in sicer dodatne terjatve v višini razlike obrestne mere, ki od 29. 7. 2010
dalje znaša 6-mesečni Euribor + 2,85% letno od glavnice v višini 10.000.000,00 EUR
in z novim rokom zapadlosti glavnice dne
30. 11. 2010.

SV 410/10
Ob-5531/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke mag. Darinke
Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna
številka SV 410/10; DK 14/10 z dne 30. 8.
2010, sta bili nepremičnini: 1. trgovski prostor v pritličju, v izmeri 686,25 m2, v stavbi
na naslovu Miklošičeva 1A, 1230 Domžale, zgrajeni na parceli številka 4022/4, k.o.
Domžale, do celote last zastavitelja Tuš
Nepremičnine d.o.o.; 2. trgovski – poslovni prostor v pritličju, v izmeri 592,50 m2 in
v kleti, v izmeri 251,15 m2, v stanovanjsko
poslovni stavbi B Nova vas I, na naslovu
Ulica Staneta Severja 10A, 2000 Maribor,
zgrajeni na parceli številka 1620 katastrska
občina Spodnje Radvanje, do celote last
dolžnika – zastavitelja Engrotuš d.d.; zastavljeni v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., s sedežem Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Engrotuš d.d., in sicer dodatne terjatve v višini razlike obrestne mere,
ki od 29. 7. 2010 dalje znaša 6-mesečni
Euribor + 2,85% letno od glavnice v višini
5.000.000,00 EUR in z novim rokom zapadlosti glavnice dne 30. 11. 2010.
SV 920/2010
Ob-5532/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 920/2010 z dne
30. 8. 2010, je ident. številka dela stavbe
678-76-9, štirisobno stanovanje številka 9
v drugem nadstropju, v izmeri 85,24 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Prušnikova ulica 10, 2000 Maribor, ki
stoji na parceli številka 929/15, pripisani pri
zemljiškoknjižnem vložku 1414 katastrska
občina Spodnje Radvanje, katere lastnica
je Nika Veronovski, EMŠO 2209979506027,
stanujoča Pečovlje 031F, 3220 Štore, do
celote, na podlagi originalne overjene pogodbe o prodaji številka 7/10 z dne 4. 8.
2010, sklenjene s prodajalko Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o. in zastavno dolžnico
kot kupovalko in pogodbe o neodplačnem
prenosu nepremičnin z dne 23. 4. 2007,
sklenjene med Mestno občino Maribor kot
prvo pogodbeno stranko in Nepremičninski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. kot drugo pogodbeno stranko,
ki se v izvirniku nahaja v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Mariboru v zbirki listin
pod Dn. št. 6074/2007, zastavljeno v korist
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljub
ljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
47.500,00 EUR s pp.
SV 1573/2010
Ob-5533/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1573/2010 z dne
30. 8. 2010, je 5/12 nepremičnine, vpisane pri vl. št. 1881/1, k.o. Tabor, ki v naravi
predstavlja trgovski lokal v pritličju stavbe na naslovu Pariške komune 40, Maribor, last družbe Koroška trgovina d.d.,
na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 3.
2009, zastavljeno v korist upnice NLB d.d.,
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za zavarovanje denarne terjatve v višini
5.000.000,00 EUR s pp.
SV 950/2010
Ob-5548/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 1. 9. 2010, opr. št. SV 950/2010 je
bilo stanovanje s kabinetom št. 48, v skupni
izmeri 75,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi z naslovom Ulica Janka Puclja 9,
Kranj, z identifikacijsko številko stavbe 464.
ES, stoječe na zemljišču parc. št. 204/9,
vl. št. 873, k.o. Klanec, last zastavitelja na
podlagi prodajne pogodbe št. AG 1307/010,
sklenjene s prodajalcem Cementar, d.o.o.,
z dne 11. 8. 2010, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 58.000,00 EUR,
z obrestno mero 3-mesečni Euribor in pribitkom v višini 2,70% letno ter z zapadlostjo zadnje od anuitet najkasneje dne 30. 9.
2035.
SV 951/2010
Ob-5549/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 1. 9. 2010, opr. št. SV 951/2010, je
bilo stanovanje s kabinetom št. 48, v skupni
izmeri 75,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Ulica Janka Puclja
9, Kranj, z identifikacijsko številko stavbe
464.ES, stoječe na zemljišču parc. št. 204/9,
vl. št. 873, k.o. Klanec, last zastavitelja, na
podlagi prodajne pogodbe št. AG 1307/010,
sklenjene s prodajalcem Cementar, d.o.o.,
z dne 11. 8. 2010, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 22.000,00 EUR,
z obrestno mero 3-mesečni Euribor in pribitkom v višini 2,65% letno ter z zapadlostjo zadnje od anuitet najkasneje dne 30. 9.
2030.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Os-5554/10
Preklic
Preklicujemo objavo oklica o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
z opravilno številko N 59/2008, ki je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 69/2010
z dne 27. 8. 2010, pod Os-5294/10.
Uredništvo
Dn 25727/2008
Os-1636/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Velić
Dursuma, Tržaška cesta 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 647/12, k.o. Poljansko predmestje, posamezni del stavbe, Poljanska cesta 69,
Ljubljana, z ident. št. 1727-503-6, dne 24. 8.
2009 pod opr. št. Dn. št. 25727/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 21. 11.
1994, ki se nanaša na nakup stanovanja
v stanovanjski hiši Poljanska 69, vl. št. 82,
parc. št. 117/2, k.o. Poljansko predmestje,
ki je bila sklenjena med strankama Občina
Ljubljana - Center, kot prodajalcem in Golobič Jožetom, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010
Dn 5053/2009
Os-3186/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Burin YC d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana,
ki ga zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičnini poslovni prostor št. 6, v pritličju in
dodatni prostor za sanitarije, zdaj poslovni
prostor št. 555, z ident. št. 156.E, na naslovu Rojčeva ulica 26, Ljubljana, vpisani
v podvl. št. 1427/50, k.o. Moste, dne 5. 1.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 32/74 z dne 21. 2. 1974, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir
Novo Mesto, Kettejev drevored 37, kot prodajalcem in Contal Ljubljana TOZD CIRES,
Ljubljana, Cankarjeva ulica 3, in sicer za
nepremičnino poslovni prostor št. 6 v pritličju
in dodatni prostor za sanitarije, zdaj poslovni
prostor št. 555 z ident. št. 156.E, na naslovu
Rojčeva ulica 26, Ljubljana, vpisani v podvl.
št. 1427/50, 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 29. 4. 2010
Dn 23836/2008
Os-3320/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Škoberne Ludvika, Cesta v Mestni log 45, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnica Bogdana Žigon iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za parceli št. 325/17 in 325/22, vl.
št. 3821, k.o. Trnovsko predmestje, dne
23. 10. 2008, pod opr. št. Dn 23836/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 24. 3. 2004, sklenjene med
prodajalko Ivano Humer, Cesta v Mestni log
45, Ljubljana, in kupcem Škoberne Ludvikom, Topniška 16, Ljubljana, za ¼ parcele
št. 325/17 in 325/22, vl. št. 3821, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
Dn 10636/2009
Os-3433/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jerinić Milanka in Jerinić Marka, oba Ulica
Gradnikove brigade 8, Ljubljana, ki ju zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ul. 5, Ljubljana
Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini garaži v 2. etaži, ob Ulici Gradnikove brigade v Ljubljani, z ident. št. 71.E,
vpisano v podvl. št. 386/71, k.o. Nove Jarše,
dne 18. 2. 2010, pod opr. št. Dn 10636/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 9. 4.
1970, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem GIP Gradis Ljubljana (kot
prodajalcem) in Zorc Ano ter Zorc Stanislavom, Cesta v Obrije 14, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 71.E, vpisano v podvl. št. 386/71,
k.o. Nove Jarše,
– pogodbe o nakupu garaže z dne 25. 2.
1975, sklenjene med Zorec Ano, Kvedrova
14, Ljubljana in Zorec Stanislavom, N. Polje c. 1/19, Ljubljana (kot prodajalcema) in
Jelerčič Ivanom (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 71.E, vpisano
v podvl. št. 386/71, k.o. Nove Jarše,

– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1.
1998, sklenjene med Jelerčič Ivanom, Petrovičeva 7, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Jerinić Branko, Kvedrova 4, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 71.E, vpisano v podvl. št. 386/71,
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
Dn 16943/2003
Os-4151/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Centrocom d.o.o., Dalmatinova 7, Ljubljana,
ki ga zastopa Bojana Potočan, odvetnica
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 905.E, v podvl.
št. 231/6, k.o. Ajdovščina, dne 13. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 16943/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajni ugovor z dne
30. 8. 1978, sklenjen med Rogel Andrejo,
Dalmatinova 7, Ljubljana (kot prodajalko)
in Merkantille n.sub.o., Zagreb (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 905.E, v podvl. št. 231/6, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2010
Dn 4652/2008
Os-4278/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Novak Antona, Zg. Pirniče 48a, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
parc. št. 1119/11, 1119/31, 1119/32, vpisane
v vl. št. 2114, k.o. Črnuče, dne 28. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 4652/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prenosu poslovnega prostora v trajno posest v coni malo
gospodarstvo BP 6/4 1B, št. BP 6/4-42-P/91
z dne 12. 12. 1991, sklenjene med SP Galeb Izola-Inženiring p.o. Izola (kot prodajalcem) in Novak Antonom, Zgornje Pirniče
48a, Medvode (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. parc. št. 1119/11,
1119/31, 1119/32, vpisane v vl. št. 2114,
k.o. Črnuče.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2010
Dn 16860/2008
Os-4385/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Roka Glavana, Trg
prekomorskih brigad 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini, garaži z ident. št. 65.E, vpisani v podvložku
št. 2333/65, v k.o. Spodnja Šiška, dne 6. 4.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 1. 4. 1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika,
Ljubljana, kot prodajalcem in Kemoservis
Fotomateriali, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za garažo št. 65, z ident. št. 65.E, vpisani v podvložku št. 2333/65, v k.o. Spodnja
Šiška;
– kupne pogodbe z dne 2. 7. 1979,
sklenjene med Kemoservis Fotomateriali,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Cankarjevo založbo Ljubljana, Kopitarjeva ulica 2,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za garažo
št. 65, z ident. št. 65.E, vpisani v podvložku
št. 2333/65, v k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2010
Dn 6662/2006
Os-4387/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fibernet storitve d.o.o., Dolenjska cesta
83, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Iztok Sedlak, Trg OF 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
parc. št. 2353/3 in 2353/19, vpisani v vložku
št. 1188, v k.o. Rudnik, dne 1. 4. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2.
1994, sklenjene med Jožefo Zore, Cesta
na Urh 11, Dobrunje, kot prodajalcem in
Agropro d.o.o., Dolenjska c. 83, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za parc. št. 2353/3,
k.o. Rudnik,
– dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 17. 6. 2003, sklenjen med Jožefo Zore, Cesta na Urh 11, Dobrunje, kot
prodajalcem in Agropro d.o.o., Dolenjska c.
82, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za parc.
št. 2353/3 in 2353/19, k.o. Rudnik,
– dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi
z dne 17. 6. 2003, sklenjenega med RCL
d.o.o., Alešovčeva 50, Ljubljana, Agropro
Meat International d.o.o., Gosposvetska
cesta 5, Ljubljana in Fibernet storitve d.o.o.,
Dolenjska cesta 83, 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 21. 6. 2010
Dn 26392/2006
Os-4444/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Knežević Miomira, Jamova cesta 53, Ljubljana,
ki ga zastopa Franjo Martinec, odvetnik
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnini parc. št. 782/6 in 782/11,
vpisani v vl. št. 2900, k.o. Vič, dne 20. 4.
2009, pod opr. št. Dn 26392/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o razdružitvi premoženja
z odplačnim prenosom solastninske pravice
z dne 15. 1. 1993, sklenjene med Povoden
Mitjo, Vaše 35, Medvode (kot prvopogodbenikom) in Knežević Tatjano, Topniška 70,
Ljubljana (kot drugopogodbenico) za nepremičnini parc. št. 782/6 in 782/11, vpisani v vl.
št. 2900, k.o. Vič,
– pogodbe o razdružitvi premoženja
z odplačnim prenosom lastninske pravice
z dne 15. 11. 2000, sklenjene med Povoden
Nginja Majdo, Nairobi, P.O.Box 66330, Kenija (kot prvopogodbenico) in Knežević Tatjano, Topniška 70, Ljubljana (kot drugopogodbenico) za nepremičnini parc. št. 782/6
in 782/11, vpisani v vl. št. 2900, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2010
Dn 11575/2009
Os-4525/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nikice Vrenko, Štihova 14, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Ksenija Ocvirk, Štihova 14,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanje z ident. št. 47.E,
vpisani v podvložek št. 3952/49, v k.o. Bežigrad, dne 14. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2563/92 z dne 13. 5. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, kot prodajalcem in Marijo Rosshaoupel, Štihova 14, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, stanovanje z ident.
št. 47.E, vpisani v podvložek št. 3952/49,
v k.o. Bežigrad,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
14. 10. 1998, sklenjenega med Mestom
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot prodajalcem in Marijo Rosshaoupel, Štihova
14, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 47.E, vpisani
v podvložek št. 3952/49, v k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 10.
1998, sklenjene med Marijo Rosshaoupel,
Štihova 14, Ljubljana, kot prodajalcem in
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Ines Vrenko, Štihova ulica 14, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 47.E, vpisani v podvložek
št. 3952/49, v 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. 7. 2010
Dn 11297/2008
Os-4640/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa načelnica Nataša Turšič,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, parc. št. 2103/2, vpisani v vložek
št. 1816, v k.o. Kašelj, dne 3. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. II-50/77 (soseska MS-8/4) z dne
8. 9. 1977, sklenjene med Ivanom Blažunom iz Ljubljane, kot prodajalcem, in Skladom za nakup in oddajo stavbnih zemljišč
občine Ljubljana Moste Polje, kot kupcem,
in sicer za parc. št. 2103/2, vpisano v vložek
št. 1816, v 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 5. 7. 2010
Dn 18092/2008
Os-4641/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bernarda Kozjeka, Ljubogojna 10, Horjul, ki
ga zastopa odvetnica Barbara E. Kovič iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, parc. št. 1779, vpisani v vložek št. 563, v k.o. Horjul, dne 9. 6. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 31. 7. 1989, sklenjene med
Ljubljanskimi mlekarnami, Tolstojeva 63,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Bernardom
Kozjekom, Ljubogojna 10, Horjul, kot kupcem, in sicer za nepremičnino parc. št. 1779,
vpisano v vložek št. 563, v k.o. Horjul.
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 7. 7. 2010
Dn 30397/2008
Os-4643/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Cvek Zvonka, Gorenjska c. 42, Ribno pri
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Bledu, Cvek Marka, Gorenjska c. 42, Ribno
pri Bledu in Cvek Zvonka, Županje njive
18a, Strahovica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje z ident.
št. 25.E, vpisano v podvložek št. 4195/26,
v k.o. Zgornja Šiška, dne 11. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 26. 6. 1970,
sklenjene med Legat Francem in Legat Vando, Ul. Ane Ziherlove 4, Ljubljana, kot prodajalcema, in Brus Marjanco, Tobačna 2/b,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za stanovanje z ident. št. 25.E, vpisano v podvložek
št. 4195/26, v k.o. Zgornja Šiška;
– menjalne pogodbe z dne 16. 10. 1975,
sklenjene med Štravs Marjanco, Ul. Ane
Ziherlove 4, Ljubljana, kot prvopogodbena
stranka, Štravs Dušanom, Ul. Ane Ziherlove
4, Ljubljana, kot drugopogodbena stranka,
ter Alojzem Štrucljem in Alenko Štrucelj, Lubejeva 1, Ljubljana, kot tretjepogodbenima
strankama, in sicer za stanovanje z ident.
št. 25.E, vpisano v podvložek št. 4195/26,
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2010
Dn 10701/2009
Os-4644/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Teodore Černe, Ulica bratov Učakar 122, Ljub
ljana, ki jo zastopa Majda Kmet, odvetnica
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino z ident. št. 65.E, v podvl.
št. 4425/65, k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 2.
2010, pod opr. št. Dn 10701/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 78-6348
z dne 5. 7. 1978, sklenjene med GIP Ingrad Celje (kot prodajalcem) ter Skarlovnik Janezom in Skarlovnik Štefko, oba
Ilirska 36, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 65.E,
v podvl. št. 4425/65, k.o. Zgornja Šiška,
– prodajne pogodbe z dne 30. 3. 1998,
sklenjene med Skarlovnik Janezom in Skarlovnik Štefko (kot prodajalcema) in Vidmar
Tatjano, Ulica bratov Učakar 112, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 65.E, v podvl. št. 4425/65,
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2010
Dn 27263/2007
Os-4692/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pavline Cimerman, Balinarska pot 27, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini, stanovanje z ident. št. 80.E,
vpisani v podvložek št. 3385/80, v k.o. Dravlje, dne 10. 6. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 73-4487 z dne 8. 1.
1973, sklenjene med PZ Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in Zoro
Heleno Krašna, Hranilniška 6, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za stanovanje z ident.
št. 80.E, vpisano v podvložek št. 3385/80,
v 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 9. 7. 2010
Dn 11309/2009
Os-4926/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brede Barlič, Vojkova ulica 1, Portorož, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garaža, z ident. št. 30.E, vpisani v podvložku
št. 2333/30, v k.o. Spodnja Šiška, dne 30. 6.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o soinvestiranju z dne 9. 8.
1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, kot prodajalcem in Bogdanom Smoletom, Žibertova 1, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, garažo, z ident.
št. 30.E, vpisano v podvložku št. 2333/30,
v k.o. Spodnja Šiška;
– kupne pogodbe št. 33 z dne 20. 4.
1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, kot prodajalcem in Bogdanom Smoletom, Žibertova 1, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, garažo, z ident.
št. 30.E, vpisano v podvložku št. 233/30,
v k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 11303/2009
Os-4927/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Kalčič, Lepodvorska ulica 1, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garaža, z ident. št. 22.E, vpisani v podvložku št. 2333/22, v k.o. Spodnja Šiška,
dne 30. 6. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o soinvestiranju z dne 20. 10.
1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, kot prodajalcem in Mirkom Polakom, Šišenska 1/a, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, garažo, z ident.
št. 22.E, vpisano v podvložku št. 2333/22,
v k.o. Spodnja Šiška.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 15827/2008
Os-4928/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Lozič, Bratovševa ploščad 19, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje št. 17, zdaj z ident. št. 34.E, vpisano
v podvložku št. 3284/34, v k.o. Stožice, dne
30. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 344/74-02/5 z dne 17. 7. 1974, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje d.d., Ljubljana, kot prodajalcem
in Tomotom Mokorelom, Majde Vrhovnik
26, Ljubljana, in sicer za stanovanje št. 17,
zdaj z ident. št. 34.E, vpisano v podvložku
št. 3284/34, v k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 25234/2009
Os-4959/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tanje Bezek Bucić, Sajovčeva ulica 10, Ljub
ljana, ki jo zastopa notarka Majda Lokošek,
Kolodvorska 6, Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, stanovanje
št. 5, zdaj z ident. št. 105.E, vpisano v podvložku št. 2078/22, v k.o. Šentvid nad Ljub
ljano, dne 30. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 34/1991,
z dne 31. 10. 1991, sklenjene med Stanovanjsko komunalno banko Ljubljana d.d.,
kot prodajalko in Vero Gajdurovič, Sekulinci
– Podravska Slatina, in sicer za stanovanje št. 5, zdaj z ident. št. 105.E, vpisano
v podvložku št. 2078/22, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
Dn 7421/2009
Os-5001/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, ki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jo zastopa odvetnik Andrej Kozelj, Hrvatski
trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, z ident.
št. 104.E, vpisani v podvložku št. 2831/40,
v k.o. Bežigrad, dne 30. 6. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-01-30/92, z dne 20. 8. 1992, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalko
in Milico Negro, Einspielerjeva 5a, Ljubljana,
in sicer za stanovanje z ident. št. 104.E,
vpisano v podvložku št. 2831/40, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
Dn 5614/2009
Os-5013/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Černič, Zelena pot 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanje, z ident. št. 11.E,
vpisani v podvložku št. 5893/11, v k.o. Trnovsko predmestje, dne 30. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 51/66, z dne
12. 5. 1966, sklenjene med Grabenim podjetjem Tehnograd, kot prodajalcem in Tomažem Koželjem, kot kupcem, in sicer za
stanovanje z ident. št. 11.E, vpisano v podvložku št. 5893/11, v k.o. Trnovsko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8.
1970, sklenjene med Tomažem Koželjem,
kot prodajalcem in Frančiško Lovrič, Jamova ulica 46, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za stanovanje z ident. št. 11.E, vpisano
v podvložku št. 5893/11, v k.o. Trnovsko
predmestje,
– darilne pogodbe z dne 5. 10. 1970,
sklenjene med Frančiško Lovrič, Jamova
ulica 46, Ljubljana, kot darovalko in Berkom
Lovričem, Zelena pot 19, Ljubljana, kot obdarjencem, in sicer za stanovanje z ident.
št. 11.E, vpisano v podvložku št. 5893/11,
v k.o. Trnovsko predmestje,
– menjalne pogodbe z dne 15. 12. 1999,
sklenjene med Katarino Černič in Dominikom Černičem, oba Viška cesta 42, Ljub
ljana, kot prvopogodbenikoma in Berkom
Lovričem in Cirilo Lovrič, Poklukarjeva 4,
Ljubljana, kot drugopogodbenikoma, in sicer za stanovanje z ident. št. 11.E, vpisano
v podvložku št. 5893/11, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010

Dn 3326/2008
Os-5125/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti 11. 7. 2008, na predlog
Zvonka Knafelca, 15490 Centreville Creek
road, Caledon East R3 On LON 1 EO, Kanada, ki ga zastopa odv. Tanja Marušič iz
Nove Gorice, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
izdalo sklep št. Dn 3326/2008, z dne 11. 5.
2009, o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 362-145/91-12, z dne 8. 11. 1991,
ki sta jo sklenili Občina Nova Gorica po
Izvršnem svetu skupščine Občine Nova Gorica, ki jo je zastopal predsednik Špacapan
Črtomir kot prodajalec in Černe Ingrid, Nova
Gorica, Erjavčeva ulica 9, Nova Gorica, kot
kupec, katere predmet je bilo stanovanje
na naslovu Nova Gorica, Erjavčeva ulica 9,
šifra stanovanja 990, trisobno stanovanje,
pritličje levo, na parcelni številki 1378, k.o.
Nova Gorica, površine 83,67 m2 (po trenutnih ZK podatkih: nepremičnina z ident.
oznako 1.E, 3-sobno stanovanje, oznake
PRL-L v pritličju, Erjavčeva ulica 9, Nova
Gorica, površine 91,67 m2, vpisana v podvl.
št. 2164/1, k.o. Nova Gorica).
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj opisani nepremičnini se zahteva v korist imetnika Zvonka Knafelca, EMŠO 1702953501218,
15490 Centreville CRK RD., Caledon East
R3 ON LON1EO, Kanada.
Poziva se vse morebitne imetnike 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 listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 8. 2010
Dn 208/2006
Os-4603/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 88/5, k.o. Lom, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 7. 2010
Dn 1391/2009
Os-4604/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 2639/3, k.o. Livek, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
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3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 7. 2010
Dn 649/2010
Os-4605/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 558/4, k.o. Sela, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 7. 2010
Dn 655/2010
Os-4606/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 151/1 in 151/3, k.o.
Idrsko.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 1. 9.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 7. 2010
Dn 1376/2010
Os-4607/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 232/47, k.o. Grahovo.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 1. 9.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 7. 2010
Dn 1472/2010
Os-4608/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 588/223, k.o. Dolje.
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2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 1. 9.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 7. 2010
Dn 1473/2010
Os-4609/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 588/224, k.o. Dolje.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 1. 9.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 7. 2010
Dn 1474/2010
Os-4610/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 588/227, k.o. Dolje.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 1. 9.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 7. 2010
Dn 1475/2010
Os-4611/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 588/215, k.o. Dolje.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 1. 9.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 7. 2010
Dn 1476/2010
Os-4612/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 760/2, k.o. Dolje.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 1. 9.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
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4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 7. 2010
Dn 17557/2010
Os-5223/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Horvath Klaneček, Preglov trg 13,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje z ident. št. 222.E,
vpisano v podvl. št. 1592/201, k.o. Moste,
dne 9. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. Š 67-927 z dne 11. 9.
1989, sklenjene med Mladenom Lukačkom, Leninov trg 17, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Martinom Odlazkom, Pečinska 5,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 222.E, vpisano v podvl.
št. 1592/201, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 28044/2009
Os-5466/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pejković Gordane, Trubarjeva cesta 60,
Ljubljana, ki jo zastopa Sotošek Mirjana,
Hudovernikova ulica 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
enosobno stanovanje s kuhinjo in predsobo, v II. nadstropju (B list 10/c, 14 in 17),
na naslovu Petkovškovo nabrežje 57, Ljub
ljana, vpisano v vl. št. 134, k.o. Tabor, dne
18. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 3. 1988, sklenjene med Battastin Hedo, Ul. bratov Komelj
3, Ljubljana, Battastin Gorazdom, Lebarska
pot 15, Vodice in Bobnar roj. Battastin Radojko, Gorenjskega odreda 16, Kranj (kot
prodajalci) in Pejković Gordano in Pejkovič Juretom, oba stanujoča Put Trstenik 12,
Split, začasno Trubarjeva 54, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, enosobno stanovanje s kuhinjo in predsobo, v II. nadstropju (B list 10/c), na naslovu Petkovškovo
nabrežje 57, Ljubljana, vpisano v vl. št. 134,
k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 36490/2009
Os-5467/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Feri-

da Čilovića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za samsko sobo
št. 118, zdaj z ident. št. 42.E, vpisani pri
podvl. št. 2025/42, k.o. Moste, dne 16. 6.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, Ljubljana, kot
prodajalcem in Izolirko Ljubljana d.o.o., Ob
železnici 18, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samsko sobo št. 118,
zdaj z ident. št. 42.E, vpisani pri podvl.
št. 2025/42, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2010
Dn 4354/2010
Os-5504/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Čirića, Tomažičeva ul. 38, Ljubljana, ki
ga zastopa JUS-KO, d.o.o., Proletarska 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini z ident. št. 33.E, vpisani v podvl. št. 3925/33, k.o. Vič, dne 21. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 194/68, z dne
11. 9. 1968, sklenjene med GP Tehnograd,
Tržaška 68/a, Ljubljana, kot prodajalcem
ter Okorn Jožetom, Tomažičeva 38, Ljub
ljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 33.E, vpisano v podvl.
št. 3925/33, k.o. Vič;
– kupne pogodbe z dne 31. 5. 1979,
sklenjene med Okorn Jožetom, Tomažičeva
38, Ljubljana, kot prodajalcem ter Skok Andrejo, Jamova 12, Ljubljana, kot kupcem, za
nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 33.E,
vpisano v podvl. št. 3925/33, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2010
Dn 30308/2009
Os-5505/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Korenčan, Neubergerjeva 23, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 139.E, vpisani v podvl.
št. 3791/139, k.o. Bežigrad, dne 21. 7. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 12. 11. 1992, sklenjene med
Marjeto Zver Cankar in Romanom Cankarjem, oba Neubergerjeva 23, Ljubljana, kot
prodajalcema ter Josipom Faričem, Onek 5,
Kočevje, in sicer za parkirno mesto z ident.
št. 139.E, vpisano v podvl. št. 3791/139,
k.o. Bežigrad.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2010

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 5. 8. 2010

Dn 11235/2010
Os-5506/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dobrosava Demirovića, Pot na Rakovo jelšo
299, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z ident. št. 86.E, vpisano v podvl. št. 1454/84, k.o. Štepanja vas,
dne 7. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 1. 12. 1993 in dodatek
k tej pogodbi z dne 10. 2. 1977, sklenjena
med IMOS, poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg VII. Kongresa
154, kot prodajalcem ter ŽITO Pekarstvo in
testeninarstvo, d.o.o. Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, z ident. št. 86.E,
vpisano v podvl. št. 1454/84, k.o. Štepanja
vas;
– pogodbe z dne 1. 12. 1993 in dodatek
k tej pogodbi z dne 10. 2. 1977, sklenjene
med IMOS, poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg VII. Kongresa
154, kot prodajalcem ter ŽITO ŠUMI, d.o.o.,
Šmartinska 154, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, z ident. št. 86.E, vpisano v podvl. št. 1454/84, k.o. Štepanja
vas;
– prodajne pogodbe z dne 30. 11. 1994,
sklenjene med DP Tabor Ljubljana, p.o.,
Tabor 9, kot prodajalcem, ter I.S.O., Podjetje za inženiring, svetovanje in organizacijo, d.o.o., kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 86.E, vpisano v podvl.
št. 1454/84, k.o. Štepanja vas.
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 16. 8. 2010

Dn 2352/2010
Os-5508/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Anice Ilc, Prušnikova 70, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, z ident. št. 118.E,
vpisani v podvl. št. 2078/35, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 16. 8. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2234/91, z dne 19. 2.
1992, sklenjene med Občino Ljubljana Center, Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
ki jo zastopa predsednik izvršnega sveta
Branko Cvelbar, kot prodajalcem in Marjeto
Knoll, roj. 31. 8. 1959 in Matjažem Knollom,
roj. 4. 10. 1959, stanujoča v Ljubljani, Prušnikova 70, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 118.E, visano v podvl.
št. 2078/35, k.o. Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 24. 8. 2010

Dn 4330/2010
Os-5507/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Bonača, Kuzmičeva 5, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Tanja Kodrič Jurko iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 80.E, vpisani v podvl.
št. 2888/80, k.o. Bežigrad, dne 21. 7. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, I. dodatka k pogodbi št. BS 4/2-K-33/83, z dne 12. 5. 1983,
sklenjene 2. 10. 1984, med Stanovanjsko
zadrugo SCT Slovenija Ceste tehnika Obnova, Titova 38, Ljubljana, kot prodajalcem ter
Bonač Marjanom in Bonač Vido, oba Celovška 108, Ljubljana, in sicer za nepremičnino,
garažo, z ident. št. 80.E, vpisano v podvl.
št. 2888/80, k.o. Bežigrad.

Dn 8393/2010
Os-5509/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivane Kolbič, stanujoče Cankarjeva ulica 23a, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1467/18, k.o. Maribor - Grad, pod opr.
št. Dn 8393/2010 dne 20. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1087-279/12-4/2-SM, z dne
21. 12. 1972, sklenjene med prodajalcem
Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal
glavni direktor Valentin Breznik in kupcema
Gabrielom Kolbičem in Ivano Kolbič, stanujoča Maribor, Prešernova ulica 11, s katero je prodajalec kupcema prodal dvosobno
stanovanje št. 5, v II. nadstropju v objektu
P + 6 v Cankarjevi ulici 23a, Maribor, na
parc. št. 126/2 in 126/3 pripisanih vl. št. 612,
k.o. Grajski marof.
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 16. 8. 2010
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Dn 5563/2010
Os-5510/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Pahorja, stanujočega Stara ulica 6b, Brestrnica, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 1429/21,
k.o. Maribor - Grad, v korist predlagatelja
do 1/2 in v korist Darje Pahor, stanujoče
Stara ulica 6b, Brestrnica, do 1/2, pod opr.
št. Dn 5563/2010, dne 20. 7. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
sklenjene v letu 1966, med prodajalko Občino Maribor in kupcem Staninvest p.o. Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala
stanovanje št. 21, v mansardi objekta na
naslovu Maribor, Maistrova ulica 20.
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 in Darje Pahor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2010
Dn 1498/2010
Os-5524/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Slavice Mlinar, Gradišče 18A,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe
št. 3/5-362000-0029/93, z dne 6. 4. 1993,
sklenjena med prodajalcem: Občina Vrhnika in kupcem: Mlinar Slavica, Vrhnika,
Gradišče 18a, za nepremičnino: stanovanje, št. 13, v 3. nadstropju s shrambo št. 13
v kleti, v stavbi z naslovom Gradišče 18A,
Vrhnika, z identifikacijsko številko 13.E
(2002-2581-13).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Slavice Mlinar, Gradišče 18A, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 7. 2010

Amortizacije
N 167/2010
Os-5241/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na
predlog predlagatelja Gradis IPGI, d.d., Industrijska cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Anton Grilc iz Ljubljane, teče
postopek za razveljavitev treh bianco menic, in sicer: i) bianco menice v vrednosti
53.007.708,37 SIT (sedaj 221.197,25 EUR),
ki je bila izdana kot jamčevanje za zavarovanje avansa na podlagi 3. člena pogodbe št.
C/2-6/01 z dne 20. 3. 2001, sklenjene med
naročnikom Gradis stojno prometna operativa, d.d., in izvajalcem Gradis industrijsko
podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.,
ii) bianco menice v vrednosti 21.203.083,40
SIT (sedaj 88.478,90 EUR), ki je bila izdana kot jamčevanje za dobro izvedbo del
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na podlagi 3. člena pogodbe št. C/2-6/01
z dne 20. 3. 2001, sklenjene med naročnikom Gradis strojno prometna operativa,
d.d., in izvajalcem Gradis industrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d., ter
iii) bianco menice v vrednosti 21.203.083,40
SIT (sedaj 88.478,90 EUR), ki je bila izdana
kot jamčevanje za odpravo pomanjkljivosti
v času garancijske dobe na podlagi 3. člena
pogodbe št. C/2-6/01 z dne 20. 3. 2001,
sklenjene med naročnikom Gradis strojno
prometna operativa, d.d., in izvajalcem Gradis industrijsko podjetje gradbenih izdelkov
Ljubljana, d.d.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem
mora tisti, ki ima navedene menice v rokah,
le-te pokazati sodišču. Če menice v navedenem roku sodišču ne bodo predložene,
bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 27/2010
Os-5308/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Vojka Dodiča, Jasen 31, 6250 Ilirska Bistrica, 2. Nadije Štefančič, Jasen 28a, 6250 Ilirska Bistrica
in 3. Branka Grilja, Jasen 8, 6250 Ilirska
Bistrica, ki jih zastopa odvetnik Danilo Grilj
iz Ljubljane, zoper nasprotna udeleženca: 1.
Ivana Grilja, neznanega bivališča v Argentini
in 2. Darka Grilja, Jasen 8, 6250 Ilirska Bistrica, po predlogu zaradi delitve stvari v solastnini, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) nasprotnemu udeležencu Ivanu Grilju, sedaj
neznanega bivališča, s sklepom z dne 8. 7.
2010 postavilo začasno zastopnico, in sicer
mag. Sonjo Železnik iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 32, ki bo nasprotnega udeleženca
v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 8. 2010
I 56/2010
Os-4265/10
Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač, v izvršilni zadevi upnika: Javni
jamstveni in preživninski sklad Republike
Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana –
dostava, zoper dolžnika: Bojana Jogerja,
Lupinica 15/a, Šmartno pri Litiji, zaradi izterjave 2.237,27 EUR s pp sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžnika Bojana Jogerja, Lupnica 15/a, Šmartno pri Litiji,
se imenuje odvetnik Beronja Sony, Tavčarjeva 13, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 18. 6. 2010
I 53/2010
Os-4498/10
Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač v izvršilni zadevi upnika: Javni
jamstveni in preživninski sklad Republike
Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper dolžnika: Gorazda Kerča, Prvomajska 3,
Litija, zaradi izterjave 2.476,76 EUR s pp
sklenilo:
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Za začasnega zastopnika dolžnika Gorazda Kerča, Prvomajska 3, Litija, se imenuje odvetnica Breznik Mojca, Dvoržakova
8, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 1. 7. 2010
I 114/2009
Os-4070/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika ml. Maksim Nišić, Cankarjeva 74, Nova Gorica, ki ga zastopa zak.
zast. Vesna Zarič, Cankarjeva 74, Nova
Gorica, po odv. Sebastjanu Kerčmarju, Ulica XXX. Divizije 21, Nova Gorica, zoper
dolžnika Borislava Nišića sedaj neznanega
bivališča (prej Bevkova 9, Deskle), zaradi
izterjave denarne terjatve, dne 1. 6. 2010
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Borislavu Nišiću, neznanega bivališča, postavi začasnega
zastopnika odvetnika Stojana Zorna iz
Nove Gorice, Ulica tolminskih puntarjev 4,
ki bo dolžnika zastopal v izvršilni zadevi
z opr. št. I 114/2009, vse dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 6. 2010

Oklici dedičem
I D 220/2009
Os-4681/10
V zapuščinski zadevi po pokojnem Nikoli
Antonovu, sinu Kanja Antonova, roj. 24. 7.
1924, umrlem 6. 12. 2008, nazadnje stanujočem na naslovu Celovška cesta 99b, Ljub
ljana, državljanu RS, je naslovno sodišče
odredilo oklic.
Pokojni je napravil oporoko.
Zapustnik je bila enkrat poročena, žena
Dora Antonov ga je preživela. Otrok ni imel,
starša sta umrla pred njim, imel je enega
brata Antona Antonova, ki po podatkih, ki jih
sodišče ima, prebiva na naslovu Rodopski
izvor 30/A/1, Sofija, Bolgarija. Večkrat poskušana vročitev na navedeni naslov je bila
neuspešna. Pravilni naslov in osebni podatki
navedenega dediča in morebitnih drugih dedičev pa sodišču niso znani.
Sodišče poziva vse zapustničine morebitne dediče, da v roku 1 leta od objave tega
oklica sodišču priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
8. 7. 2010
IV D 1381/2009
Os-5310/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Završnik Maksimiljanu, sinu Jožefa, roj. 22. 8. 1911,
umrlem 17. 2. 1972, nazadnje stanujočem
v Ljubljani, Zvezna 22, državljanu Republike
Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakonita dediča prideta v poštev tudi sin in hči že
pokojne zap. hčere Marije Milke Završnik,
poročene Massaroli, to sta Ines in Peter neznanega priimka in neznanega naslova.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva navedena dediča ter vse ostale,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 8. 2010
I D 577/2003
Os-4624/10
V zapuščinski zadevi po dne 23. 4. 2003
umrli Mariji Šinko, hčeri Alojza in Julijane
Celcer, rojeni 7. 7. 1920, državljanki RS,
vdovi, nazadnje stanujoči Streliška 59, Maribor, sodišče poziva vse morebitne dediče,
da se javijo sodišču zaradi oprave zapuščinske obravnave, najkasneje v roku enega
leta od izdaje tega oklica.
Sicer pa sodišče obvešča morebitne dediče, da je zapuščinska obravnava razpisana za 6. 9. 2011 ob 9. uri, RD 1.7.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 7. 2010

Oklici pogrešanih
N 22/2010
Os-5244/10
Pri okrajnem sodišču v Kamniku je v teku
nepravdni postopek pod opr. št. N 22/2010
za razglasitev za mrtvega pogrešanega Žagar Adolfa, roj. 24. 7. 1930, neznanega bivališča.
Pogrešanega pozivamo, da se oglasi naslovnemu sodišču, vse druge, ki kaj vedo
o njegovem življenju pa pozivamo, da to
javijo sodišču oziroma predlagatelju Žagar
Izidorju, Stahovica 9, Stahovica, v roku 3
mesecev po objavi tega oglasa, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 8. 2010
N 20/2010
Os-5243/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Gulin Albina, Gradnikove brigade 31, Nova Gorica, postopek
o razglasitvi za mrtvo, in sicer Humar Marijo,
roj. 8. 4. 1883, Podlaka 20, Bate, Grgar, ki jo
zastopa začasna zastopnica Marica Dobrečevič, Partizanska 23, Nova Gorica.
O pogrešani, razen rojstnih podatkih pogrešane, da je živela v Podlaki ter da je
z domačimi izgubila stik po razpadu Italije
– po septembru 1943 oziroma da bi bila
pogrešana oseba še živa, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Humar Marije, roj. 8. 4. 1883, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2010
N 57/2009
Os-5245/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Mozetič Stojana, Bukovica 21, Volčja Draga, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Sčurihin Mileno, roj.
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Arčon, roj. 15. 7. 1922, Rusija, ki jo zastopa
začasna zastopnica Mažgon Marija, Ajševica 63b, Nova Gorica.
O pogrešani, razen rojstnih podatkih pogrešane, ter da se je 21. 5. 1945 poročila
s Sčurihin Vasilijem oziroma da bi bila pogrešana oseba še živa, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Sčurihin Milene, roj. Arčon, roj. 15. 7. 1922, Rusija, naj
to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2010

Kolektivni delovni spori
X Pd 805/2010
Os-5464/10
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 predlagatelji Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana,
Alenom Latinom, Bezenškova 45, Maribor,
Anico Prosnik, Nova ulica 7, Maribor, Darjo
Škrila - Čuš, Krekova ul. 8, Maribor, Leonide
Kranjc, Cesta ob ribniku 26, Slivnica, Marije
Jančič, K potoku 9, Spodnji Duplek, Zdenke Lipnik Bravar, Na prehodu 6, Maribor,
Katje Kucer, Stara cesta 52, Hoče, Ingrid
Vivod Rajh, Mizarska cesta 40, Slovenske
Konjice, Mirana Slunjskega, Goriška ul. 8.
Maribor, Mateja Kranerja, Pot Šercerjeve
brigade 28, Maribor, Aide Skeledžić, Cesta
OF 42, Maribor, in nasprotnim udeležencem
Univerzitetni klinični center Maribor, Ljub
ljanska ulica 5, Maribor.
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 v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in 1. narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 3. novembra 2010,
ob 8.30, v sobi št. 1/I Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne
24. 8. 2010.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 24. avgust 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bratina Miro, Znojile pri Krki 19, Krka,
zavarovalno polico, št. 41401001050, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-314079
Koren Blaž, Bezje 12, Kranjska Gora,
zavarovalno polico, št. 5050008130, izdala
zavarovalnica KD Življenje, Zavarovalnica
d.d. gno-314111
Makoter Monika, Cven 36, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 50500014090, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh-314114

Spričevala preklicujejo
Agić Benjamin, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika SPSŠB v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnh-313989
Anžiček Tadej, Cesta v Rožno dolino
18 a, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Šentvid v Ljubljani, izdano leta
2006. gnp-314056
Arko Željka, Loški potok, Podplanina 3,
Draga, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
frizerske šole, izdano leta 1988, 1989, 1990,
izdano na ime Miklič Željka. gnc-314094
Ašćerić Mateja, Opekarna 7, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2003. gnh-313964
Balent Urška, Lavrica, Dolenjska cesta
273, Škofljica, spričevalo 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2008. gny-313947
Begić Janette, Chengdujska cesta
2, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 1991, 1992,
izdano na ime Abdić Janette. gnn-314108
Begić Janette, Chengdujska cesta 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Poljane, izdano leta 1993, izdano
na ime Abdić Janette. gnm-314109
Benčič Verner, Lucija, Obala 111,
Portorož - Portorose, spričevalo 3. letnika
Srednje tehniške šole Koper, izdano leta
2007. gnw-314099
Beširević Enisa, Vodnikova cesta 226,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2004,
izdano na ime Feratović Enisa. gnb-313945
Božinović Milica, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Center za permanentno izobraževanje Cene
Štupar, izdano leta 2001, izdano na ime
Grbić Milica. gnd-314093
Bradaška Urša, Zagrebška ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gnb-314120
Brdnik Anja, Preloge 20/c, Zgornja
Ložnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2007. gnk-314086
Bremec Tanja, Valjavčeva 13, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije v Kranju.
gnw-313949
Brenčič Jure, Luče 1, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za

gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2004. gns-314078
Brinec Marina, Rosalnice 20, Metlika,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Šolskega centra Novo
mesto - Srednja zdravstvena šola, izdano
leta 2005 in 2006. gne-314117
Brožič Aleš, Jasen 32/a, Ilirska Bistrica,
spričevalo SGTŠ Izola - gostinsko turistični
tehnik, izdano leta 2005. gnx-314073
Bubnič Boštjan, Postojnska 16, Pivka,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 1994, izdano na ime
Petkovšek Bubnič. gnz-314050
Cvar Mirjam, Jelovec 4, Sodražica,
spričevalo o zaključnem izpitu 1. in 3.
letnika Srednje biotehniške šole v Kranju,
izdano leta 2001 in 2003, izdano na ime
Arko Mirjam. gnd-314018
Cvek Lucija, Jarška cesta 14, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Božidarja Jakca
Ljubljana, izdano leta 2009. gnz-314121
Čede Nika, Zoletova ulica 11, Ljubljana,
spričevalo 3.h letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2008. gng-314040
Čeh Lana, Prade, cesta XII/4, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika in obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2005. gnn-314008
Černjač Subotič Timotej, Ljubljanska
cesta 27, Postojna, spričevalo 4. letnika
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2009. gnw-313999
Čokelc Martina, Babna gora 18, Loka
pri Žusmu, spričevalo 2. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2010.
gnl-314010
Dimić Sanja, Merčnikova ulica 1 a,
Ljubljana, indeks, št. 18051481, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnd-314068
Djogič Ismet, Podvozna pot 16, Ljubljana,
spričevalo Srednje poklicne šole, Center
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1979.
gne-314092
Dolamič Aleš, Drnovo 5, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 3. letnika ŠC
Krško - avtomehanik, izdano leta 2009.
gnn-314033
Došen Dušan, Ulica Bena Zupančiča 23
a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gno-314032
Dushaku Luljeta, Bavdkova 1, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gnp-313981
Erčulj David, Čušperk 36, Grosuplje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gnb-313920
Fric Iztok, Žlebe 3f, Medvode, spričevalo
1. letnika Trgovske akademije, izdano leta
1997. gny-314097
Gačan Tadej, Elektrarniško naselje 13,
Vuzenica, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec, izdano leta 2003.
gnx-314048
Geder Anton, Domatinci 61, Cankova,
spričevalo Biotehniške šole Rakičan Murska Sobota. gnw-314024
Gojković Aljoša, Ulica Tuga Vidmarja 15,
Kranj, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje

ekonomske šole - Gimnazija Kranj, izdano
leta 2007, 2008 in 2009. gnl-314035
Gorišek Sara, Hrastje 10/a, Šentjernej,
spričevalo 3. letnika Biotehniške gimnazije
Novo mesto, št. I/504, izdano leta 2008.
gnw-314074
Gošnak Urška, Dobja vas 105, Ravne
na Koroškem, spričevalo 2. letnika Srednje
šole Muta - ekonomska gimnazija, izdano
leta 2005. gnd-313943
Gotter Katja, Kidričeva 32/b, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in
trgovske šole v Novi Gorici, izdano leta 1979,
izdano na ime Rebek. gni-314088
Grabar
Štefan,
Pordašinci
7,
Prosenjakovci - Partosfalva, spričevalo
o poklicni maturi SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 2004. gnr-314029
Grabeljšek Maja, Karlovška cesta 3/b,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2007. gnz-313996
Grabeljšek Maja, Karlovška cesta 3/b,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika
Kozmetične šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gny-313997
Gregorc Karolina, Na Lazih 39, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Gimnazije
in veterinarske šole Ljubljana, izdano leta
2009. gno-313957
Grešak Korošec Ksenja, Bevkova ulica
8, Žalec, spričevalo od 1. do 8. razreda
I. OŠ Žalec, izdano na ime Grešak Ksenja.
gnm-313934
Grešak Korošec Ksenja, Bevkova ulica
8, Žalec, spričevalo od 1. do 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za storitvene dejavnosti in logistiko, izdano
leta 1989–1992, izdano na ime Grešak.
gnl-313935
Grobin Jasmina, Steklarska ulica 20,
Rogatec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za storitvene dejavnosti in logistiko smer prometni tehnik, izdano leta 2007 in
2008. gnz-313971
Gutman Grega, Na bregu 6/b, Zagorje
ob Savi, indeks, št. 18071370, izdala FF v
Ljubljana. gnr-313979
Hajšen Jan, Sneberska cesta 11/J,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Aškerčeve gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2008 in 2009. gnx-313973
Hasanaj Shqipe, Hrastje 176/b, Kranj,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
2. letnika Srednje trgovske šole v Kranju,
izdano leta 2007 in 2008. gnk-313936
Hojnik Valentina, Ljubljanska cesta
106, Domžale, spričevalo 2., 3. in 4. letnik
Gimnazije Piran, izdano leta 2004, 2005 in
2006. gnj-313916
Horvat Renata, Zatak 65, Čentiba,
Lendava - Lendva, spričevalo 1. letnika
Srednje tekstilne šole Maribor, št. 653,
izdano leta 1999, izdano na ime Kuplen
Renata. gnw-314049
Horvat Silva, Pertoča 143, Rogašovci,
spričevalo Ekonomske šole Murska Sobota,
izdano leta 1985, 1986. gnm-314034
Hotović Mirela, Ižanska cesta 398/d,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnn-313933
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Irt Vesna, Prapreče pri Straži 1C, Straža,
indeks, št. 18020666, izdala Filozofska
fakulteta. gnc-314019
Jemec Marija, Davčna 25, Škofja Loka,
indeks, št. 71080497, izdala Biotehniška
fakulteta. gno-313961
Jonović Tara, Tičnica 29, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Kočevje,
izdano leta 2009. gnr-314054
Juha Jernej, Matena 73, Ig, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje poklicne in strokovne
šole Bežigrad - smer prometni tehnik.
gnd-313968
Juteršek Mojca, Gorče 28, Libeliče,
indeks, št. 18080324, izdala Filozofska
fakulteta. gni-314063
Kastner Orehek Anamari, Mala Loka
5/a, Domžale, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Srednje šole Domžale
- Gimnazija, izdano leta 2009. gnu-313976
Kavčič Anja, Radenski vrh 15, Radenci,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, izdano leta 2005.
gnm-313959
Kelc Igor, Raduše 25/a, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra srednjih šol Velenje, št. 342,
izdano leta 1993. gnj-314087
Kerr Rok, Braslovče 56/a, Braslovče,
spričevalo OŠ Braslovče, izdano leta 2008.
gnr-313954
Klander Dejan, Ljubljanska 80, Domžale,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Domžale,
izdano leta 2007. gno-313982
Klanjšak Lovro, Erjavčeva 7, Krško,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Krško,
izdano leta 2008 in 2009. gnv-313950
Kolar Katarina, Betnavska cesta 72,
Maribor, indeks, št. 18060099, izdala FF v
Ljubljani. gnq-313980
Kompara Metka, Uistje 35, Ajdovščina,
spričevalo SŠ Veno Pilon Ajdovščina, izdano
leta 2006. gnr-314004
Kompara Metka, Ustje 35, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika SŠ Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2005. gnq-314005
Kompara Metka, Ustje 35, Ajdovščina,
spričevalo 1. letnika SŠ Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2004. gnp-314006
Kos Vesna, Mesarska cesta 4, Ljubljana,
spričevalo 2. in 4. letnika ZUIM Kamnik,
izdano leta 1998 in 2000, izdano na ime
Simonovič Vesna. gnk-313915
Kosanović Zoran, Amidžina 12, Čačak,
diplomo Srednje medijske in grafične šole v
Ljubljani, izdana leta 1982. gnx-314023
Krampelj Boris, Ulica Stanka Brenčiča 11,
Ptuj, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
št. 1840, izdano leta 2006. gnl-314085
Krek Žiga, Kidričeva 4/a, Kranj, spričevalo
4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2009.
gne-313967
Križanič Sara, Veliki breg 29, Mojstrana,
maturitetno spričevalo Euro šole Ljubljana,
št. 107, izdano leta 2004. gno-313932
Levstek Petra, Ulica Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete v
Ljubljani. gnt-314027
Ličof Eva, Kotnikova cesta 26, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnx-313948
Lovrić Karlo, Kersnikova 1, Velenje,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Velenje - Splošna in strokovna gimnazija,
izdano leta 2003. gnz-314046
Lušin Dominika, Zapotok 31/a, Ribnica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2004. gns-313978

Pivk Andrej, Polanškova ulica 42,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2004. gnz-314021
Pogačar Alen, Dolenjska cesta 23,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2002
in 2003. gnj-313962
Poglavc Nataša, Svetinja 23, Dobrnič,
spričevalo 2. letnika Kmetijske šole Grm
Novo mesto, izdano leta 2003. gny-313972
Pogorevc Aleksander, Vinarska 33,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika
CDI Univerzum, št. 2825. gnq-314080
Pogorevc Aleksander, Vinarska 33,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu CDI Univerzum, št. 2825, izdano leta
1997. gnp-314081
Prah Irena, Narpel 4, Krško, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Trgovske in ekonomske šole Brežice,
izdano leta 1981, izdano na ime Valand
Irena. gny-314051
Prebil Maja, Miklošičeva ulica 1,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2010. gnn-314058
Pregelj Anja, Tureli 8, Renče, spričevalo
poklicne mature Tehniškega šolskega
centra, št. 510PM/101-42. gnt-313927
Premože Robert, Linhartova 76,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2003, 2005.
gnu-314101
Premrl Sandi, Lukežiči 37/b, Renče,
spričevalo 1. letnika TŠC Nova Gorica, št.
1/G-404, izdano leta 2006. gng-314015
Prešeren Matevž Emil, Vrbovec 55,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2010. gnh-314014
Pučko Mišel, Žepovci 40, Apače, indeks,
št. 51048706. gng-314115
Pungerčar Zoran, Dovce 19, Rakek,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnx-313998
Putrih Eva, Moste št. 40, Komenda,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit
Gimnazije Anton Aškerca Ljubljana, izdano
leta 1998, 1999 in 1999. gnz-313921
Radej Anja, Marjekova pot 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2010. gnc-313944
Rakipov Ejka, Rojčeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Cene
Štupar, izdano leta 2009. gnf-314016
Sever Darko, Domanjševci 124,
Križevci, spričevalo 2. letnika Srednje
poklicne in tehniške šole, izdano leta 1992.
gnq-314030
Slemešek Nastja, Čretniška 5, Poljčane,
spričevalo OŠ Loče, št. 1-14/2010, izdano
leta 2010. gnp-313956
Smej Mihaela, Cvetkova ulica 10, Murska
Sobota, spričevalo 4. letnika Srednje
družboslovne in ekonomske šole Murska
Sobota, št. EKT 115/91, izdano leta 1991.
gnt-313952
Stupar Saša, Zvonimira Miloša 2,
Izola - Isola, spričevalo Srednje gostinske
in turistične šole, izdano leta 2009.
gny-314072
Stupar Saša, Zvonimira Miloša 2,
Izola - Isola, spričevalo Srednje gostinske
in turistične šole, izdano leta 2008.
gnv-314075
Šabanović Zlatka, Partizanska cesta
30, Trbovlje, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne in obutvene šole v Kranju, št.
I/2070, izdano leta 1987. gno-314007

Merela Vita, Velika vas 27, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2010. gnl-314110
Mešič Blaž, Viška cesta 49D, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2008.
gnb-314020
Mežek Maruša, Litijska cesta 202,
Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, št.
47, izdano leta 1992. gnn-314083
Mijajlović
Ivana,
Kosovska
118,
Kuršumlija, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
izdano leta 1970, izdano na ime Tasić Ivana.
gnf-313941
Mitrevska Ana, Dolsko 12, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2000. gne-313942
Mušič Darja, Livarska ulica 15, Ivančna
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1985,
izdano na ime Gorišek Darja. gne-313992
Natlačen Mitja, Senadole 27, Senožeče,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2008.
gns-314103
Nikolić Tamara, Mizni dol 5, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, št. II/54, izdano leta 1990.
gnc-313969
Novačan Rihard, Dolenja vas 166,
Prebold, maturitetno spričevalo I. gimnazije
v Celju, št. 384, izdano leta 1996.
gnq-313955
Novak Živa, Razgled 6, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, št. IIG992/S09, izdano leta 2009. gnr-313929
Omahna Matic, Zabukovje pod Sevnico
1, Zabukovje, spričevalo o končani OŠ,
Prehodni mladinski dom, Jarška 36,
Ljubljana, izdano leta 1995. gnb-314095
Omerović Mehmedalija, Bistrički put 123,
Sarajevo, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo od 1. do 3. letnika Rudarske šole
v Velenju - smer rudar, izdano leta 1978–
1981. gns-314003
Ostojič Jelena, Trg na Stavbah 12, Litija,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnk-314036
Palčec Žiga, Radvanjska cesta 91,
Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije
v Mariboru, izdano leta 2004. gnw-313974
Paškulin Janja, Cepki 1, Dekani,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomsko
poslovne šole v Kopru, št. 429, izdano leta
2004. gns-313953
Pavlović Denis, Rimska cesta 2, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šolskega centra
za telefonijo in telekomunikacije v Ljubljani,
izdano leta 2003 do 2005. gnz-314025
Perić Maja, Fazanska 8, Portorož Portorose, spričevalo 8. razreda OŠ Lucija,
izdano leta 2000. gnf-314116
Perko Alja, Pristavška cesta 127, Tržič,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2010. gnm-313984
Perme Tjaša, Kolodvorska cesta 7,
Postojna, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Postojna, izdano leta 2009.
gni-313938
Peršolja Tjaša, Grčna 73/b, Nova Gorica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 2010. gnu-314001
Pigac Vasja, Zaloška cesta 65/b,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2008. gnv-314000
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Široka Ljuiđ, Kebetova 16, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika, maturitetno
spričevalo ter obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2003, 2004, 2005.
gnd-313918
Šmid Matic, Begunje 33/c, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Kranj, izdano leta 2004 in 2005.
gnu-313951
Špedicija Piškur, Šlandrova 4 a, Ljubljana
- Črnuče, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano na Ministrstvu za promet, št.
602623, na ime Piškur Jože, leta 1998.
gnk-314011
Šuligoj Vanja, Gortanova ulica 41,
Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika in
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in
trgovske šole v Novi Gorici, izdano leta 1994
in 1995. gnc-314069
Šuštar Meta, Dergomaška 42, Ljubljana,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2008 in 2009. gnn-313958
Trojanšek Karmen, Ropretova cesta
29, Mengeš, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnt-314102
Tulj Drago, Ljubljanska cesta 31/a,
Rakek, spričevalo o zaključnem izpitu 3.
letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška,
izdano leta 2002. gnj-313991
Turnšek Branko, Dobriša vas 57,
Petrovče, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Celje, izdano leta 1984.
gnc-314044
Ulčar Janez, Štangarske Poljane 1,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad,
izdano leta 2008, 2009. gnj-314112
Uršnik Ksenija, Radegunda 81, Mozirje,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Velenje,
št. 161, izdano leta 2007. gnu-314076
Vetrih Klaudija, Srednji Dolič 11,
Mislinja, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem - gostinski tehnik.
gnp-314031
Vidačković Aleksander, Jakčeva ulica
33, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnq-314105
Vidmar Boštjan, Sadinja vas 33, Dvor,
spričevalo 3. letnika Sreddnje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2004. gnt-313977
Vidmar Miha, Begunjska cesta 6/b, Lesce,
spričevalo 1. letnika EGSŠ Radovljica, št.
EOII/965, izdano leta 2008. gns-313928
Virjanović Sandra, Ulica Koroškega
bataljona 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije v Ljubljani, izdano leta
2006. gng-313940
Višić Bojana, Dunajska cesta 249,
Ljubljana, indeks, št. 28031409 - podiplomski,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana, leto izdaje 2008. gnf-314041
Vlahov Andrej, Jurjevica 2, Ribnica,
maturitetno spričevalo Srednje elektro
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnx-313923
Vogrič Blaž, Ob Farjevcu 70, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi ter 4.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo. gnk-314061
Zadkovič Daniel, Cesta na Markovec 7,
Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika
STŠ Koper, izdano leta 2009. gnl-313960
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Zagorc Urška, Ulica Malči Beličeve 28,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnd-314043
Zajec Anja, Študljanska cesta 94,
Domžale, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2007. gng-313965
Zdešar Veronika, Lesno Brdo 11, Horjul,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnj-313937
Zeljković Danijela, Matjaževa ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2006. gnh-313939
Zemljič Klemen, Poljanska cesta 14,
Gorenja vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Vzgojnega zavoda Planina - obdelovalec
kovin. gnc-314119
Zlatanović Lina, Kamniška 13, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnl-313985
Zoran Sanela, Pretnerjeva ulica 13,
Postojna, indeks, št. 18061573, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gns-314028
Žitko Kaja, Eipprova ulica 19, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2005. gnm-314059
Žitko Kaja, Eipprova ulica 19, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2007. gnl-314060

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
1743167, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št.
dokumenta: 1872435, tip dokumenta: 08AZK-01/07, št. dokumenta: 1964026, tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
1964044. Ob-5440/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta:
0468628. Ob-5441/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: 2-AO-94, št. dokumenta:
052626, tip dokumenta: 2-AO-94, št.
dokumenta: 052538, tip dokumenta: 2-AO94, št. dokumenta: 052629, tip dokumenta:
2-AO-94, št. dokumenta: 052625, tip
dokumenta: 2-AO-94, št. dokumenta:
052607, tip dokumenta: 2-AO-94, št.
dokumenta: 052548, tip dokumenta: 2-AO94, št. dokumenta: 052630, tip dokumenta:
2-AO-94, št. dokumenta: 052627, tip
dokumenta: zelena karta, št. dokumenta:
1869825. Ob-5442/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: zelena karta, št. dokumenta:
2014261. Ob-5443/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: zelena karta, št. dokumenta:
1861971. Ob-5444/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-02/07, št. dokumenta:
1496351–1496355. Ob-5445/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1952802.
Ob-5446/10

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: zelena karta, št. dokumenta:
1407104. Ob-5447/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
60570. Ob-5448/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: vinkulacijsko potrdilo, št.
dokumenta: 056420. Ob-5449/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: OBR. POB. 23, št. dokumenta:
179487, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta:
1769792. Ob-5450/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: 08-AZK-01, št. dokumenta:
1863502, tip dokumenta: STAN/03, št.
dokumenta: 00276254. Ob-5451/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1467589,
tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1903714.
Ob-5452/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1669782,
tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1669790.
Ob-5453/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: 07-AOD-01, št. dokumenta:
550546, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta:
1588244, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta:
1618979. Ob-5454/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: POB.07, št. dokumenta: 18976,
tip dokumenta: POB.07, št. dokumenta:
19195, tip dokumenta: vinkulacija, št.
dokumenta: 046998, tip dokumenta:
STAN. ZA C5/95, št. dokumenta: 126485.
Ob-5455/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: AO, št. dokumenta: 679022, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1770366, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1669258, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1669260, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1669546.
Ob-5456/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: PP/06, št. dokumenta:
00006355, tip dokumenta: PP/06, št.
dokumenta: 00006356, tip dokumenta:
PP/06, št. dokumenta: 00006357, tip
dokumenta:
PP/06,
št.
dokumenta:
00006358, tip dokumenta: PP/06, št.
dokumenta: 00006359. Ob-5457/10
Avto-Taxi prevozi, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, izvod licence št. 011047/018, ser.
št. O1022385, izdan pri OZS dne 25. 11.
2008, z veljavnostjo do 7. 4. 2011 in izvod
licence št. 011047/016, ser. št. O1022270,
izdan pri OZS dne 6. 10. 2008, z veljavnostjo
do 7. 4. 2011. gnt-314052
Barbara Prah s.p., Gornja Prekopa 23 A,
Kostanjevica na Krki, dovolilnice, št. 000433,
0496783, 000432, 0496782, 0511475,
060170, 0496784. gnq-313930
Benedetič Andreja, Kojsko 37, Kojsko,
študentsko izkaznico, št. 18080034, izdala
FF v Ljubljana. gnq-314055
Boc Thaler Nina, Metelkova 13, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
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farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.
gnh-314089
Bračko Igor s.p., Avtoprevozni, Hribarjeva
ulica 003, Zgornja Polskava, licenco, št.
007723/002 za vozilo M.A.N. 18.313 FLLWB, reg. št. MB J4-76R. gnv-313925
Burja Maja, Kletna ulica 12, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 21080057,
izdala FDV v Ljubljani. gnc-313994
Cvek Lucija, Jarška cesta 14, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja veterinarska
šola v Ljubljani. gny-314122
Dorrer Teja, Bilečanska ulica 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21030119, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gno-314107
Elektro - prevozi - Prah Jože, Gornja
Prekopa 23/a, Kostanjevica na Krki,
dovolilnice, št. 0511476, 0511477 in 002887.
gnt-313931
Fajmut Ana, Center 147, Črna na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
37000851, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnb-313995
Golob Katarina, Podrečje 100, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 41050210,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh-314039
Hajsinger Blaž, Oštrc 38, Kostanjevica
na Krki, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012553000, izdajatelj Cetis Celje.
gnv-313975
Horjak Rok, Brilejeva 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63040215, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnv-314100
Islahčević Lešnik Tjaša, Na trati 25,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 01006232,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu-313926
Istenič Gregor, Stanežiče 2, Ljubljana Šentvid, študentsko izkaznico, št. 19985539,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-313987
Jakomin Marko, Podpeška cesta 109,
Brezovica pri Ljubljani, dovoljenje za letenje
št. 1084, izdalo Ministrstvo za promet dne
12. 7. 2007. gne-314067
Jakše Ivana, Stranska vas 55, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 21050108,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnv-314104
Janežič Sabina, Trg na Stavbah 3, Litija,
študentsko izkaznico, št. 30015046, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Ljubljana. gnm-314009
Jevševar Metka, Šuštarjeva kolonija
42, Trbovlje, potrdilo o opravljenem
RLU Trbovlje, št. 24, izdano leta 1999.
gny-314047
Kahrimanović Eldin, Spodnji trg 22,
Gornji grad, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500024904001. gnt-314002
Kemperl Robert, Krivčevo 8, Stahovica,
dijaško izkaznico, izdala Šola za pošto,
telefonijo in telekomunikacijo v Ljubljani.
gnu-314026
Klavžar Katja, Ulica Sallaumines 1,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 27005317,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gnp-314106

št. 19450380, izdala Ekonomska fakulteta.
gnh-314064
Praznik Talar Sašo, Zoranina ulica 20,
Mengeš, študentsko izkaznico, št. 41056187,
izdala FOV v Kranju. gni-314113
Preželj David, Koprska 2a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070163, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnj-314062
Ravmanoski Safet, Istrska ulica 3,
Kozina, dovoljenje za zaposlitev številka
02289849326, izdano na ime Daliposki
Mustafa, Reška cesta 14, Hrpelje.
gnb-313924
Savodnik Nika, Topniška 40, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gno-314082
Skenderović Erik, Velika Dobrava 25,
Višnja Gora, dijaško izkaznico, izdala Srednja
frizerska šola v Ljubljani. gng-313990
Stojanović Škul Petrija, Bizeljska cesta
49/c, Brežice, študentsko izkaznico, št.
19362961, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnt-314077
Šajn Jan, Brezje pri Lipoglavu 2d,
Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 19482220, izdala Ekonomska fakulteta
v Ljubljani. gnx-314098
Šerbinek Marjan, Ročica 46, Jakobski
Dol, digitalno tahografsko kartico, št.
107050001721200. gni-314013
Škerjanc Davor, Artviže 6, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 63040158, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gny-313922
Šolski center Celje, Pot na Lavo 22,
Celje, štampiljko okrogle oblike premera
20 mm z napisom Šolski center Celje, Pot
na Lavo 22, Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko št. 1. gni-314038
Švara Renato, Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnik Ljubljana. gnd-313993
Tomažinčič Tomaž, Dobrava 24B, Izola
- Isola, študentsko izkaznico, št. 64090298,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gne-313917
Tomšič Sara, Grablovičeva ulica
32, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije v Ljubljani. gnz-314071
Tršar Ana, Partizanska ulica 34,
Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
71070439, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnc-313919
Ultra prevozi in trgovina d.o.o.,
Kratka ulica 003, Brežice, licenco št.
GE004677/02821/001, ser. št. G0309611,
izdala GZS, veljavnost do 9. 8. 2015.
gng-314065
Videc Ivan, Limbuška cesta 32,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001889000, izdajatelj Cetis Celje.
gnb-314045
Vuković Draško, Na Klisu 8, Vrhnika,
preklic spričevala o opravljenem preizkusu
znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij,
izdala Blisk avtošola d.o.o., leta 2009.
gnf-314091
Zagoršek Tonja, Na postajo 61, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61232811, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. gno-314057

Kobal Nejc, Mandrge 11, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 21080225, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gng-314090
Korenčan Simona, Glinškova ploščad
11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41090177, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gne-314017
Košir Domen, Tugomerjeva ulica
10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63990241, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gny-314022
Kralj Miha, Batuje 64, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 63960085, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnd-314118
Kristofič Ana, Usnjarska 3a, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina
Ljubljana. gne-314096
Levec Petra, Vrh nad Krašnjo 7,
Lukovica,
študentsko
izkaznico,
št.
19842301, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnm-314084
Lišinović Jasmin, Zavetiška ulica 4,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
strokovna in poklicna šola Bežigrad v
Ljubljani. gnj-314037
Lukič Vesna, Češminova ulica 7 a,
Domžale,
pogodbo
o
življenjskem
zavarovanju št. 505000 58571, izdala KD
Življenje d.d. Ljubljana. gnb-314070
Lušina Franc Avtoprevoznik s.p., Bela
cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za
voznika, št. 006996/BGD48-2-751/2009,
izdano na ime Stipič Bernard pri Obrtno
podjetniški zbornici, leta 2009. gnj-314012
Marasović Marin, Kosmačeva 13,
Portorož - Portorose, študentsko izkaznico,
št. 21012455, izdala FDV v Ljubljani.
gne-314042
Muršić Igor, Breg 12, Središče ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 25080149,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gnf-313966
Musar Urša, Kajuhova ulica 28, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19457407, izdala
Ekonomska fakulteta. gni-313963
Oberstar Manca, Koseskega ulica
17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
27091719, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gni-313988
Perčič Katarina, Polena 15, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 06050909, izdala
Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gnf-314066
Petkovšek
Matej,
Planina
83,
Planina, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013914000, izdajatelj Cetis Celje.
gnk-313986
Petkovšek Matej, Planina 83, Planina,
ADR certifikat - potrdilo za prevoz
nevarnih snovi, št. 25473, izdan leta 2007.
gnn-313983
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana - Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 265, v drugi
vrstici Petrol d.d., Ljubljana in v tretji
1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50.
gns-314053
Podvršček
Grega,
Ulica
Otona
Župančičeva 54, Idrija, študentsko izkaznico,
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