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Javni razpisi
Št. 384/2010
Ob-5759/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih umetnosti, ki jih bo v letu
2011 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR-UM-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa, razpisna področja
in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na
javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013
oziroma prijavljeni projekti niso vključeni
v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so
bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPRVP-2010–2013,
– javnih zavodov, ki v letu 2010 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2011
s strani Ministrstva,
– ter posameznic in posameznikov, ki
delujejo na področjih umetnosti.
Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem
kulturnem prostoru: uprizoritvena umetnost,
glasbena umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnost.
Ministrstvo bo kulturne projekte na področju umetnosti v letu 2011 v okviru projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2011, podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih,
prepoznavnih, konkurenčnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja
umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, spodbujanje partnerstev,
povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in
vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in
poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi
partnerji, podpiranje uvrstitev projektov na

priznane mednarodno uveljavljene in profilirane festivale in prireditve na referenčnih
prizoriščih v tujini, neposredno podpiranje
ustvarjalcev in poustvarjalcev, postopno
vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah, spodbujanje mobilnosti
vrhunskih umetnikov in njihovih del.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi
v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi
so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo
na razpisnih področjih. Samozaposleni na
področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva in ki delujejo na
razpisnih področjih.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je
odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, izvajalca ali založnika, ki
poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja.
Posamezno področje razpisa se deli na
ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (na primer: glasbena umetnost: koncertno gostovanje v Sloveniji itd.; uprizoritvena umetnost: produkcija v Sloveniji itd.;
likovna umetnost: organizacija razstavnih
projektov itd.).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2011, njegovo
vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati
iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca, vsebinske utemeljitve in
obveznih prilog.
Neposredna podpora ustvarjalcem in
ustvarjalkam (posameznikom in posameznicam) v obliki delovnih štipendij je namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za
ustvarjalno in raziskovalno delo samozaposlenih v kulturi in mobilnosti samozaposlenih
umetnikov in umetnic na razpisnih področjih ter posledično vzpostavitvi kvalitetne
umetniške produkcije in razvoju celotnega
področja. Kot obliko neposredne podpore
omogoča projektni razpis dodelitev delovnih štipendij, ki so namenjene izključno samozaposlenim fizičnim osebam. Za delovno
štipendijo lahko zaprosi tudi posameznik, ki
izkazano deluje v skupini, vendar lahko na

istem razpisu kandidira le en član skupine in
le na enem razpisnem področju.
Partnerstvo je enakovreden odnos dveh
ali več subjektov (nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe,
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji, javni zavodi), ki združijo
sredstva za uresničitev skupnega projekta.
Partnerstvo pomeni, da so vsi partnerji odgovorni za realizacijo projekta. Realizacija
projekta pa zadeva tako vsebino projekta
kot tudi vire (finančni, človeški viri in znanje,
tehnični, prostorski). Partnerstvo je odnos:
dveh ali več subjektov, pri čemer je sporazumni prijavitelj projekta eden, vendar vsi partnerji nosijo enako odgovornost do partnerskega projekta. Vsem partnerjem partnerski
projekt prinaša enakovredne reference.
Za vse partnerje veljajo enaka pravila kot
če gre za samostojen projekt enega prijavitelja, to je, da prispevajo tudi dodatni finančni vložek, ki ni vezan na njihov siceršnji vložek v prostoru, tehniki, kadrih ali storitvah.
Partnerstvo ureja pogodba, v kateri so jasno
opredeljene odgovornosti in dolžnosti posameznega partnerja ter natančno razmejene
vse obveznosti (finančne, vsebinske, izvedbene). Podpisana pogodba med partnerji
je obvezna priloga k prijavi partnerskega
projekta.
Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja
(nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni zavodi,
posamezniki, samozaposleni na področju
kulture), nosilca projekta, in drugih soorganizatorjev (nevladne in zasebne kulturne
organizacije s statusom pravne osebe, javni
zavodi, posamezniki, samozaposleni na področju kulture), ki s svojimi deleži (prostor,
kadri, storitve, tehnična podpora) pristopijo
k realizaciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo projekta
nosi prijavitelj.
Partnerski projekt je posamična umetniška aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota in lahko združuje
prvine različnih umetniških praks ter bo izvedena v letu 2011. Partnerski projekt nastane
kot rezultat partnerstva.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov, izjeme so projekti z naslednjih podpodročij: naročila izvirnih glasbenih
del in koreografij (do 100%, glej razpisno
dokumentacijo!) ter delovne štipendije, kjer
je ta nominalno določena z 12.500,00 € bruto, mednarodna gostovanja (največ 50%
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celotne vrednosti projekta oziroma vseh
stroškov) ter rezidenčne udeležbe, kjer je
možna višina dodeljenih sredstev največ
50% predvidenih stroškov oziroma največ
4.000,00 € bruto na posamično udeležbo.
Na področjih likovne umetnosti in intermedijske umetnosti Ministrstvo kot upravičene stroške na podpodročjih: Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji, oziroma
Produkcija in postprodukcija v Sloveniji,
priznava naslednje najnižje bruto obsege
avtorskih honorarjev (razstavnin): najmanj
300 € za osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj 1.100 € za pregledno razstavo
in najmanj 2.100 € za retrospektivno razstavo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa
bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo
stimulativno vrednotenje avtorskega dela.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
(stroškov) in prihodkov celotnega projekta,
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo.
3. Osnovna razpisna področja: opredelitev področij in podpodročij razpisa je lahko
dodatno navedena v prijavnih obrazcih št. 3,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
3.1. Uprizoritvena umetnost:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– Produkcija v Sloveniji;
– Partnerski projekti (koprodukcija) v Sloveniji;
– Postprodukcija v Sloveniji;
– Mednarodno sodelovanje;
– Rezidenčne udeležbe.
3.2. Glasbena umetnost:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav
v Sloveniji;
– Partnerski projekti (koprodukcija) glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji;
– Koncertno gostovanje v Sloveniji;
– Mednarodno koncertno gostovanje
v Sloveniji;
– Glasbeno založništvo – izdaja nosilca
zvoka;
– Glasbeno založništvo – izdaja notnega
gradiva;
– Naročila izvirnega glasbenega dela
oziroma koreografije;
– Sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru;
– Rezidenčne udeležbe;
– Delovne štipendije.
3.3. Likovna umetnost:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– Organizacija razstavnih projektov
v Sloveniji;
– Partnerski projekti (Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji);
– Delovne štipendije;
– Mednarodna gostovanja;
– Rezidenčne udeležbe.
3.4. Intermedijska umetnost:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– Produkcija in postprodukcija v Sloveniji;
– Partnerski projekti (koprodukcije) v Sloveniji;
– Delovne štipendije;
– Gostovanja na referenčnih prizoriščih
v mednarodnem prostoru;
– Rezidenčne udeležbe v mednarodnem
prostoru.
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4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo
le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje
4.1. splošne pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2010 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa
dela in finančnega načrta za leto 2011 s strani Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja) ali da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani
na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013
oziroma njihovi prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki
so bili izbrani na javnem razpisu z oznako
JPR-VP-2010–2013;
– da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2; v primeru, da Ministrstvo naknadno
zahteva originalno potrdilo, mora prijavitelj
dopolniti vlogo v zahtevanem roku);
– ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki oziroma posameznice, ki delujejo
na razpisanih področjih (obvezno dokazilo:
seznam del na razpisnem področju!) in imajo stalno prebivališče v RS;
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2011 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan
obrazec 2);
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva v letih 2009 in 2010,
izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja
– podpisan obrazec 2);
– da predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so
opredeljena na posameznih področjih, ter
upošteva najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 2. točki razpisa za področji
intermedijske in likovne umetnosti (Obvezno
dokazilo – podpisan obrazec 2 in navedba
razstavnine v finančni konstrukciji);
– da ne prijavljajo projektov, ki so bili
v letu 2010 oziroma za leto 2011 že izbrani
na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih
projektnih razpisov Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da ne prijavljajo projektov, izbranih
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne
agencije za knjigo RS in drugih ministrstev
(obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z Zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja
– podpisan obrazec 2);
– da se prijavitelj z istim projektom na ta
razpis prijavi samo enkrat (nadaljevanje in
variacije projektov iz preteklih let niso predmet tega razpisa);
– da za isti projekt na razpis poda vlogo
le en prijavitelj;
– da se v primeru ustvarjanja v umetniški
skupini, za delovno štipendijo na isti razpis
prijavi le en posameznik in samo na eno
razpisno področje.
4.2. posebne pogoje na posameznih
podpodročjih razpisa:

4.2.1. Uprizoritvena umetnost
4.2.1.1. Podpodročje Produkcija v Sloveniji
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010:
realizirali vsaj tri produkcije s področja
uprizoritvene umetnosti;
ali realizirali vsaj eno produkcijo s področja uprizoritvene umetnosti in kot soustvarjalci sodelovali vsaj še pri treh drugih
produkcijah s področja uprizoritvene umetnosti (realizacija produkcije, četudi je prijavitelj v njej sodeloval, se ne šteje tudi kot
prijaviteljevo sodelovanje kot soustvarjalec
pri produkciji);
ali ki so kot posamezniki, ki niso vpisani
v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, kot soustvarjalci sodelovali v vsaj
štirih produkcijah s področja uprizoritvene
umetnosti;
– ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 15.000,00 €;
– ki prijavljajo največ dva projekta na
podpodročju Produkcija v Sloveniji;
– ki v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno za
sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar).
4.2.1.2. Podpodročje Partnerski projekti
(koprodukcija) v Sloveniji
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010
kot producenti realizirali vsaj tri produkcije
s področja uprizoritvene umetnosti;
– ki projekt realizirajo v obliki partnerstva (koprodukcija – najmanj 2 koproducenta, partnerja);
– ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 30.000,00 €;
– ki prijavljajo največ dva projekta na
podpodročju Partnerski projekti (koprodukcija) v Sloveniji.
Definicija partnerstva je podana v točki 2
razpisnega besedila. Partnerstvo ni soorganizatorstvo, lahko pa ga vsebuje. Partnerski
projekt je po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekt več partnerjev – koproducentov
(najmanj 2).
S koproducenti izbranega, sofinanciranega projekta bo med ministrstvom in koproducenti projekta na področju uprizoritvene umetnosti lahko sklenjena večpartitna
pogodba.
4.2.1.3. Podpodročje Postprodukcija
v Sloveniji
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010:
realizirali vsaj tri produkcije s področja
uprizoritvene umetnosti;
ali ki so realizirali vsaj eno produkcijo
s področja uprizoritvene umetnosti in kot soustvarjalci sodelovali vsaj še pri treh drugih
produkcijah s področja uprizoritvene umetnosti (realizacija produkcije, četudi je prijavitelj v njej sodeloval, se ne šteje tudi kot
prijaviteljevo sodelovanje kot soustvarjalec
pri produkciji);
ali ki so kot posamezniki, ki niso vpisani
v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, kot soustvarjalci sodelovali v vsaj
štirih produkcijah s področja uprizoritvene
umetnosti;
– ki zaprošajo za največ 70% celotne
vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €;
– ki prijavljajo največ dva projekta na
podpodročju Postprodukcija v Sloveniji;
– ki v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih
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v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno za
sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar).
4.2.1.4. Podpodročje Mednarodno sodelovanje
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010
izvedli vsaj tri projekte s področja uprizoritvene umetnosti;
– ki zaprošajo za največ 50% celotne
vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €;
– ki prijavljajo največ dva projekta na
podpodročju Mednarodno sodelovanje;
– ki v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno za
sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar).
4.2.1.5. Podpodročje Rezidenčne udeležbe
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu in delujejo
na področju uprizoritvene umetnosti;
– ki so v obdobju do objave razpisa izvedli vsaj deset projektov s področja uprizoritvene umetnosti (med projekte sodijo realizacije produkcij s področja uprizoritvene
umetnosti in/ali sodelovanja prijavitelja kot
soustvarjalca v produkcijah s področja uprizoritvene umetnosti);
– ki zaprošajo za največ 50% vseh stroškov rezidenčne udeležbe in za največ
4.000,00 €.
4.2.2. Glasbena umetnost
4.2.2.1. Podpodročje Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in
baletnih predstav v Sloveniji
– Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji
projekta, ki so v obdobju 2008–2010 realizirali vsaj eno glasbeno-scensko, folklorno
ali baletno produkcijo ali postprodukcijo na
letni ravni;
– Prijavitelj lahko prijavi glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo s postprodukcijo katere premiera in ponovitve
bodo realizirane v letu 2011;
– Prijavitelj lahko prijavi največ dva projekta na podpodročju Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji;
– Najvišja zaprošena vsota za glasbenoscensko, folklorno in baletno produkcijo in
postprodukcijo ne sme presegati 15.000 €
in 70% predvidenih stroškov;
4.2.2.2. Podpodročje Partnerski projekti (Produkcija in postprodukcija glasbenoscenskih, folklornih in baletnih predstav
v Sloveniji)
– Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji
(nosilci) partnerskega projekta, ki so v obdobju 2008–2010 realizirali vsaj eno glasbenoscensko, folklorno ali baletno produkcijo ali
postprodukcijo na letni ravni;
– Prijavitelj lahko prijavi glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo s postprodukcijo katere premiera in ponovitve
bodo realizirane v letu 2011;
– Prijavitelj lahko prijavi največ dva projekta na podpodročju Partnerski projekti
(Produkcija in postprodukcija glasbenoscenskih, folklornih in baletnih predstav
v Sloveniji);
– Najvišja zaprošena vsota za glasbenoscensko, folklorno in baletno produkcijo in
postprodukcijo ne sme presegati 30.000 €
in 70% predvidenih stroškov.
Definicija partnerstva je podana v točki 2
razpisnega besedila. Partnerstvo ni soorga-

nizatorstvo, lahko pa ga vsebuje. Partnerski
projekt je po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekt več partnerjev (najmanj 2).
4.2.2.3. Podpodročje Koncertno gostovanje v Sloveniji
– Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje katerega prostorska in terminska
določitev je omejena na singularno enoto
(1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje
lahko vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma izvajalskih skupin;
– Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje, katerega realizacija bo izvedena
v letu 2011;
– Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje slovenskih glasbenih izvajalcev oziroma slovenskih izvajalskih skupin. Člani
slovenskih izvajalskih skupin so lahko tudi
tuji državljani;
– Prijavitelj lahko na podpodročju kandidira z največ tremi prijavljenimi koncertnimi
gostovanji;
– Najvišja zaprošena vsota za organizacijo posameznega koncertnega gostovanja
ne sme presegati 10.000 € in 70% predvidenih stroškov.
4.2.2.4. Podpodročje Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji
– Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje katere prostorska in terminska določitev je omejena na singularno enoto (1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje lahko
vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma
izvajalskih skupin;
– Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje, katerega realizacija bo izvedena
v letu 2011;
– Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje mednarodnih glasbenih izvajalcev oziroma mednarodnih izvajalskih skupin. Člani
mednarodnih izvajalskih skupin so lahko
tudi slovenski državljani;
– Prijavitelj lahko na podpodročju kandidira z največ tremi prijavljenimi mednarodnimi koncertnimi gostovanji v Sloveniji;
– Najvišja zaprošena vsota za realizacijo koncertnega gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru ne sme presegati
20.000 € in 50% predvidenih stroškov.
4.2.2.5. Podpodročje Glasbeno založništvo – izdaja nosilca zvoka
– Posamezna izdaja na nosilcu zvoka
(CD, DVD, FLAC ...) mora obsegati najmanj
45 minut posnetega materiala;
– Posamezna izdaja fizičnega nosilca
zvoka (CD, DVD …) mora iziti v najmanj
300 izvodih;
– Posamezna izdaja na fizičnem nosilcu
zvoka mora biti uvrščena v založniški program prijavitelja oziroma drugega založnika
za leto 2011;
– Posamezna izdaja, dostopna v obliki
pretočnih zvočnih vsebin na zahtevo (on
demand) (FLAC), mora biti dostopna na
ustreznem spletnem mestu, ki omogoča
pretočnost vsebin;
– Na področju pretočnih glasbenih vsebin
na zahtevo (on demand) se pod posamezno
izdajo šteje zaključena in zaokrožena celota, ki lahko vključuje več skladb;
– Prijavitelj lahko na podpodročje prijavi
največ deset izdaj nosilca zvoka oziroma
dvajset izdaj nosilca zvoka, če vsaj deset
izdaj nosilca zvoka vključuje arhiviranje slovenske glasbene dediščine;
– Najvišja zaprošena vsota za izdajo
na fizičnem nosilcu zvoka ne sme presegati 4.200 € in 70% vseh predvidenih stroškov;
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– Najvišja zaprošena vsota za izdajo
v obliki pretočnih zvočnih vsebin na zahtevo (on demand) ne sme presegati 3.000 €
in 70% vseh predvidenih stroškov.
4.2.2.6. Podpodročje Glasbeno založništvo – izdaja notnega gradiva
– Posamezna notna izdaja mora obsegati najmanj pet strani;
– Posamezna izdaja mora iziti v najmanj
300 izvodih;
– Posamezna izdaja mora biti uvrščena v založniški program prijavitelja oziroma
drugega založnika za leto 2011;
– Najvišja zaprošena vsota za notno izdajo ne sme presegati 8.500 € in 70% vseh
predvidenih stroškov.
4.2.2.7. Podpodročje Naročila izvirnega
glasbenega dela oziroma koreografije
– Vsako naročeno izvirno slovensko
glasbeno delo oziroma koreografija mora
biti v letu 2011 najmanj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano;
– Prijavitelj lahko na podpodročje prijavi
največ dve (2) naročili izvirnega glasbenega
dela oziroma koreografije istega avtorja;
– Zaprošena sredstva morajo biti usklajena s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbenoscenske, plesne in baletne ustvarjalnosti.
4.2.2.8. Podpodročje Sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru
– Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji projekta, ki so kadarkoli v obdobju
2008-2010 realizirali vsaj tri koncertna gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru;
– Podpodročje zajema koncertna gostovanja, turneje, izmenjave, tekmovanja,
srečanja in udeležbe slovenskih izvajalcev
v mednarodnem kulturnem prostoru;
– Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje posamičnega izvajalca ali izvajalske
skupine;
– Prijavitelj lahko prijavi gostovanje, katerega realizacija bo izvedena v letu 2011;
– Prijavitelj lahko prijavi gostovanje slovenskih glasbenih izvajalcev oziroma slovenskih izvajalskih skupin. Člani slovenskih
izvajalskih skupin so lahko tudi tuji državljani;
– Prijavitelj lahko na podpodročju kandidira z največ tremi prijavljenimi sodelovanji
v mednarodnem kulturnem prostoru;
– Najvišja zaprošena vsota za realizacijo koncertnega gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru ne sme presegati
25.000 € in 50% predvidenih stroškov.
4.2.2.9. Podpodročje Rezidenčne udeležbe
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji:
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu in delujejo
na področju glasbene umetnosti;
– katerih vsaj dvajset del je bilo javno
predstavljenih ali arhiviranih ali so izvedli
vsaj dvajset koncertov na uveljavljenih koncertnih prizoriščih v domačem ali mednarodnem kulturnem prostoru;
– zaprošajo za sofinanciranje največ
50% predvidenih stroškov celotne rezidenčne udeležbe in največ 4.000 €.
4.2.2.10. Podpodročje Delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju glasbene
umetnosti;

Stran

2400 /

Št.

73 / 17. 9. 2010

– katerih vsaj dvajset del je bilo javno
predstavljenih ali arhiviranih;
– ki za leto 2009 in 2010 niso prejemniki
štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.315,56 € letno;
– ki v letu 2009 in 2010 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo RS.
4.2.3. Likovna umetnost:
4.2.3.1 Podpodročje Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta:
– ki so kadarkoli v obdobju med 2008
do 2010 organizirali vsaj tri razstave v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma na
prijavnem obrazcu 3), ali bili na njih aktivno
udeleženi. Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 3;
– ki prijavljajo največ en projekt na podpodročje Organizacija razstavnih projektov
v Sloveniji;
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: podpisana izjava
kustosa ali izjava organizatorja, da redno
ali pogodbeno zaposluje kustosa; za fizične
osebe je obvezna izjava *referenčne galerije
(obrazložitev pojma na prijavnem obrazcu
3) ali kustosa;
– ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša
največ 70% njegove celotne vrednosti in ne
presega vsote 10.000 €.
4.2.3.2. Podpodročje Partnerski projekti
(Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji)
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010
kot organizatorji realizirali vsaj tri razstavne
projekte v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma na prijavnem obrazcu 3) s področja likovne umetnosti;
– ki projekt realizirajo v obliki partnerstva
(najmanj 2 organizatorja – partnerja);
– ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 20.000,00 €;
– ki prijavljajo največ en projekt na podpodročju Partnerski projekti (Organizacija
razstavnih projektov v Sloveniji).
Definicija partnerstva je podana v točki 2
razpisnega besedila. Partnerstvo ni soorganizatorstvo, lahko pa ga vsebuje. Partnerski
projekt je po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekt več partnerjev – koproducentov
(najmanj 2).
4.2.3.3. Podpodročje Delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji:
– ki so se s svojim opusom uveljavili na
likovnem področju (Ustrezanje pogoju izkazuje življenjepis (CV) in v celoti izpolnjen
obrazec 3);
– ki so imeli kadarkoli v obdobju
2008–2010, vsaj pet osebnih razstav doma
in/ali v tujini ali bili vključeni v isto število
selekcioniranih razstavnih projektov (mlajši
od 35 let vsaj 3); ali sedem strokovnih člankov ali tri samostojne publikacije doma in/ali
v tujini (v primeru, da je prijavitelj kustos
in/ali kritik in publicist). Ustrezanje pogoju
izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 3;
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS in delujejo izrazito na področju likovne
umetnosti;
– ki za leto 2009 in 2010 niso prejemniki
štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.315,56 € letno;
– ki v letih 2008, 2009 in 2010 niso prejeli
delovne štipendije Ministrstva za kulturo in
v zadnjih dveh letih niso kandidirali za pro-
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jekt delovne štipendije na katerem od drugih
področij umetnosti, razen na likovnem.
4.2.3.4. Podpodročje Mednarodna gostovanja
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji:
– ki so imeli kadarkoli v obdobju 2008 –
2010 vsaj dve realizaciji projektov v okviru
*referenčnega tujega prizorišča (obrazložitev pojma na prijavnem obrazcu 3). Sem ne
sodijo razstave v prostorih veleposlaništev
in drugih predstavništev Republike Slovenije
v tujini. (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti
izpolnjen obrazec 3);
– ki izkazujejo originalno vabilo tujega organizatorja ali producenta v okviru referenčnega tujega prizorišča, ta pa objektivno in
zavezujoče izkazuje del sofinanciranja konkretnega gostovanja, predstavitve. Sem ne
sodijo razstave v prostorih veleposlaništev
in drugih predstavništev Republike Slovenije
v tujini (Obvezna priloga: uradno vabilo tujega organizatorja z obvezno finančno ovrednotenim deležem sofinanciranja);
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: Izjava organizatorja
o sodelovanju kustosa ali podpisana izjava
sodelujočega kustosa iz Slovenije);
– prijavljajo največ en projekt na podpodročje Mednarodna gostovanja;
– zaprošajo za največ 50% celotnih
predvidenih stroškov na projekt in za največ 13.000 €.
4.2.3.5. Rezidenčne udeležbe
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji, ki
poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
– ki so se s svojim opusom uveljavili na
likovnem področju (Ustrezanje pogoju izkazuje življenjepis (CV) in v celoti izpolnjen
obrazec 3);
– so vpisani v razvid samozaposlenih na
področju kulture pri Ministrstvu za kulturo;
– so imeli kadarkoli v obdobju 2008–2010
vsaj tri, mlajši od 35 let vsaj 2 predstavitvi v okviru referenčnega tujega programa,
razstave, ali pet strokovnih člankov in predavanj, ali tri samostojne publikacije v tujini
v primeru, da je predlagatelj kurator ali likovni kritik (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti
izpolnjen obrazec 3);
– zaprošajo za sofinanciranje največ
50% predvidenih stroškov celotne rezidenčne udeležbe in največ 4.000 €.
4.2.4. Intermedijska umetnost
4.2.4.1. Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji,
ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje
posebne pogoje:
– katerih osnovno področje ustvarjanja je
bilo v obdobju 2009–2010 vezano na področje intermedijske umetnosti in so kadarkoli
v obdobju 2009–2010 na referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3 samostojne projekte
(produkcije ali postprodukcije);
– katerih najvišja zaprošena vsota za
projekt znaša največ 70% celotne vrednosti
projekta in ne presega 10.000 €;
– ki na podpodročje prijavljajo največ dva
projekta ali en partnerski projekt (koprodukcijo), fizične osebe pa največ en projekt;
– ki, v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno
za sofinanciranje svojega avtorskega honorarja.
4.2.4.2. Podpodročje Partnerski projekti
(koprodukcije) v Sloveniji

Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji,
ki poleg splošnih izpolnjujejo še posebne
pogoje, navedene pod 4.2.4.1. Prijava projekta v obliki partnerstva (koprodukcije) je na
področju intermedijske umetnosti možna le
na podpodročju Produkcija in postprodukcija v Sloveniji. V primeru partnerskega projekta (koprodukcije) lahko prijavitelj zaprosi
na največ 20.000 €. Podpodročje Partnerski
projekti ni namenjeno fizičnim osebam in
samozaposlenim v kulturi.
Definicija partnerstva je podana v točki 2
razpisnega besedila. Partnerstvo ni soorganizatorstvo, lahko pa ga vsebuje. Partnerski
projekt je po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekt več partnerjev – koproducentov
(najmanj 2).
4.2.4.3. Podpodročje Delovne štipendije
Na razpisu lahko sodelujejo avtorji, ki
poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
– ki so v letu 2010 izvedli vsaj tri samostojne projekte s področja intermedijske
umetnosti ali da kot mladi podiplomski avtorji intermedijskega področja izkazujejo odmevno študijsko produkcijo, nagrade in/ali
ustrezna strokovna priporočila na področju
intermedijske umetnosti;
– ki izkazujejo ustrezno utemeljeno motivacijsko pismo in delovni načrt na intermedijskem področju v letu 2011;
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS in delujejo izrazito na področju intermedijske umetnosti;
– v letu 2011 niso prejemniki kake druge
štipendije iz državnega proračuna, delovne
štipendije ali knjižničnega nadomestila, ki
presega bruto 6.315,56 € letno.
4.2.4.4. Podpodročje Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji,
ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje
posebne pogoje:
– katerih osnovno področje ustvarjanja
je bilo v obdobju 2009–2010 vezano na področje intermedijske umetnosti in so imeli
kadarkoli v obdobju 2009–2010 vsaj dva
realizirana projekta v okviru referenčnega
tujega prizorišča;
– ki izkazujejo originalno vabilo tujega
organizatorja ali producenta v okviru referenčnega tujega prizorišča, ta pa objektivno
in zavezujoče prevzema tudi vsaj polovico
celotne vrednosti konkretnega gostovanja
v tujini;
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: Izjava tujega organizatorja ali producenta in podpisana izjava
sodelujočega kustosa);
– ki na podpodročje prijavljajo največ
en projekt, na področje pa največ dva projekta;
– zaprošajo za največ 50% celotnih
predvidenih stroškov na projekt in za največ 10.000 €.
4.2.4.5. Podpodročje Rezidenčne udeležbe v mednarodnem prostoru
Na razpisu lahko sodelujejo avtorji, ki
poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
– katerih osnovno področje ustvarjanja je
bilo v obdobju 2009–2010 vezano na področje intermedijske umetnosti in so kadarkoli
v obdobju 2009–2010 izvedli vsaj 3 samostojne projekte na referenčnih prizoriščih
doma in/ali v tujini;
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– izkazujejo originalno vabilo tujega
organizatorja ali producenta v okviru referenčne tuje rezidence, ta pa objektivno in
zavezujoče prevzema tudi del sofinanciranja
rezidenčne udeležbe v mednarodnem prostoru, ki ne sme biti manjši od 50% celotne
prijavljene vrednosti rezidence;
– so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS;
– zaprošeni znesek financiranja rezidenčne udeležbe ne presega 50% predvidenih stroškov in največ 4.000 €.
4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na
ministrstvu imenuje ministrica, za področja,
ki so predmet razpisa.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo
pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot
nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne,
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru:
– če se prijavitelj z istim projektom (oziroma štipendijo ali rezidenčno udeležbo) prijavi na ta razpis več kot enkrat,
– če prijavitelj prijavi več projektov od
dovoljenih v okviru posebnih pogojev na posameznem področju in podpodročju, ali
– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
– če za delovno štipendijo na istem razpisu, ne glede na področja, kandidira več
kot en član umetniške skupine,
se vse vloge prijavitelja, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot
neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!
5. Razpisni kriteriji
5.1. Splošni razpisni kriteriji za vsa razpisana področja, razen za rezidenčne udeležbe in delovne štipendije:
reference ter aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta
reference prijavitelja projekta in prepoznavnost prijavitelja v slovenskem kulturnem prostoru
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta
izkazovanje ciljev projekta, ki presegajo lokalne interese in predvidena odmevnost projekta v slovenskem kulturnem prostoru
in/ali v mednarodni javnosti (prednostno v kulturnem prostoru EU)
realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, stopnja predlagane finančne soudeleženosti
prijavitelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen
projekt
projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti
sodelovanje v programu Svetovne prestolnice knjige 2010 in/ali priprave Evropske prestolnice kulture 2012
Skupaj
1

Prijavitelj s statusom društva v javnem interesu prejme dodatno točko.
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5.2.1. Razpisni kriteriji za rezidenčne udeležbe:
reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2009-2010; obseg in aktualnost njegovega opusa v tem obdobju ali
izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega ustvarjalca (študijska produkcija, priporočila, medijski odzivi),
kvaliteta, izvirnost, prepoznavnost in umeščenost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodnem
prostoru,
uveljavljenost avtorja v strokovni javnosti (npr. poglobljene refleksije o avtorjevem delu v strokovni literaturi in medijskih
odzivih, uvrstitve v nacionalne, študijske in mednarodne predstavitve sodobne umetnosti na izbranem področju ipd.),
referenčnost rezidence in kaj nudi avtorju v času bivanja (javne predstavitve, povezovanja z drugimi organizacijami
in institucijami, sodelovanja z drugimi umetniki in umetnicami ter avtorskimi skupinami, vključevanja v programe in projekte
v okviru rezidence ipd.).
Skupaj

25
25
25
25
100

5.3.1. Razpisni kriteriji za delovne štipendije:
reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2009-2010; obseg in aktualnost njegovega opusa v tem obdobju
ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega ustvarjalca (študijska produkcija, priporočila, medijski odzivi
na izbranem področju),
kvaliteta, izvirnost, prepoznavnost in umeščenost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodnem prostoru,
uveljavljenost avtorja v strokovni javnosti (npr.: poglobljene refleksije o avtorjevem delu v strokovni literaturi in medijskih
odzivih, uvrstitve v nacionalne, študijske in mednarodne predstavitve sodobne umetnosti na izbranem področju ipd.),
zasnova avtorsko prepričljivega motivacijskega pisma in delovnega načrta za obdobje 2011.
Skupaj

25
25
25
25
100

5.4. Posebni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
5.4.1. Uprizoritvena umetnost
Podpodročji Produkcija v Sloveniji ter Partnerski projekti (koprodukcija) v Sloveniji:
vključevanje soorganizatorjev
izdelanost in realnost terminskega plana realizacije produkcije s postprodukcijo v letu 2011 ter terminsko planiranje
realizacije produkcije (premiere projekta) tako, da je omogočena tudi postprodukcija (več ponovitev na različnih prizoriščih
skozi vse leto 2011) v letu 2011
predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev) in teritorialna razpršenost (slovenski kulturni prostor, evropsko
občinstvo, svetovno občinstvo)
izkazovanje raznolikosti uprizoritvenega izraza, pomembnosti za razvoj uprizoritvene umetnosti
Skupaj

7
10
8
20
45

Podpodročje Postprodukcija v Sloveniji:
vključevanje soorganizatorjev
izdelanost in realnost terminskega plana realizacije postprodukcije v letu 2011 s poudarkom na teritorialni
in časovni razpršenosti postprodukcije v slovenskem prostoru (več ponovitev na različnih prizoriščih skozi vse leto 2011)
predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev)
izkazovanje raznolikosti uprizoritvenega izraza, pomembnosti za razvoj uprizoritvene umetnosti
Skupaj

5
25
5
10
45

Podpodročje Mednarodna gostovanja:
izkazovanje gostovanj in predstavitv na pomembnih (referenčnih) prizoriščih in festivalih
izkazovanje gostovanj, v katera sredstva vloži tudi organizator (pobudnik)
načrtovanje več ponovitev v sklopu posamičnega mednarodnega gostovanja
izkazovanje raznolikosti uprizoritvenega izraza, pomembnosti za razvoj uprizoritvene umetnosti ter spodbujanje
medkulturnega dialoga
Skupaj

25
5
5
10
45

5.4.2. Glasbena umetnost
Podpodročje Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji
izkazovanje visoke zastopanosti slovenskega glasbenega avtorstva
zagotavljanje primerne dostopnosti zainteresirani javnosti (medijsko posredovanje, ustreznost prizorišča, vstopnina)
zagotavljanje razpršenosti vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo
izpostavljanje skrbi za uveljavljanje vrhunskih mladih glasbenih umetnikov
izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji specifične glasbene prakse
Skupaj

15
5
10
5
10
45

Podpodročje Partnerski projekti (Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji)
izkazovanje visoke zastopanosti slovenskega glasbenega avtorstva
zagotavljanje primerne dostopnosti zainteresirani javnosti (medijsko posredovanje, ustreznost prizorišča, vstopnina)
zagotavljanje razpršenosti vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo
izpostavljanje skrbi za uveljavljanje vrhunskih mladih glasbenih umetnikov
izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji specifične glasbene prakse
Skupaj

15
5
10
5
10
45
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Podpodročje Koncertno gostovanje v Sloveniji
izkazovanje visoke zastopanosti slovenskega glasbenega avtorstva
zagotavljanje primernne dostopnosti zainteresirani javnosti (medijsko posredovanje, ustreznost prizorišča, vstopnina)
zagotavljanje razpršenosti vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo
izpostavljanje skrbi za uveljavljanje vrhunskih mladih glasbenih umetnikov
izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji specifične glasbene prakse
Skupaj

15
5
10
5
10
45

Podpodročje Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji
zagotavljanje primernne dostopnosti zainteresirani javnosti (medijsko posredovanje, ustreznost prizorišča, vstopnina)
zagotavljanje razpršenosti vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo
izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji specifične glasbene prakse
Skupaj

20
15
10
45

Podpodročje Sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru
izkazovanje gostovanj in predstavitev na pomembnih (referenčnih) prizoriščih
načrtovanje več ponovitev v okviru mednarodnega sodelovanja (točkovanje na podlagi izdelanega načrta, s poudarkom na
prostorski razpršenosti)
izpostavljanje skrbi za prezentacijo in uveljavljanje slovenske glasbene ustvarjalnosti v mednarodnem kulturnem prostoru
Skupaj

10
15
20
45

Podpodročje Glasbeno založništvo – izdaja nosilca zvoka
izkazovanje visoke zastopanosti slovenskih avtorskih glasbenih del
izpostavljanje skrbi za arhiviranje slovenske glasbene dediščine /ALI/ izpostavljanje skrbi za uveljavljanje vrhunskih mladih
slovenskih glasbenih umetnikov
zagotavljanje primerne dostopnosti zainteresirani javnosti (medijsko posredovanje, distribucijska mreža, cena izvoda)
izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji specifične glasbene prakse
Skupaj

15
10
10
10
45

Podpodročje Glasbeno založništvo – izdaja notnega gradiva
izkazovanje visoke zastopanosti slovenskih avtorskih glasbenih del
izpostavljanje skrbi za arhiviranje slovenske glasbene dediščine /ALI/ izpostavljanje skrbi za uveljavljanje vrhunskih mladih
slovenskih glasbenih umetnikov
zagotavljanje primerne dostopnosti zainteresirani javnosti (medijsko posredovanje, distribucijska mreža, cena izvoda)
izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji specifične glasbene prakse
Skupaj

15
10
10
10
45

Podpodročje Naročila izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije
načrtovanje več javnih predstavitev dela (točkovanje na podlagi izdelanega načrta, s poudarkom
na prostorski razpršenosti – tudi mednarodni)
vključevanje predstavitev dela s strani vrhunskih glasbenih oziroma plesnih izvajalcev
izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji specifične glasbene prakse
Skupaj

15
15
15
45

5.4.3. Likovna umetnost
Podpodročje Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji in partnerski projekti:
utemeljenost na skupinskih študijsko zastavljenih razstavah sodobnega slikarstva, kiparstva, grafike, fotografije, videa,
arhitekture in oblikovanja oziroma preglednih, vsaj obdobje 5 let zajemajočih monografskih predstavitev posameznih
avtorjev
z navedenih področij
izkazovanje sodobnih pristopov v predstavljanju in popularizaciji sodobne likovne umetnosti in načrtovanje posebnih
popularizacijskih programov
povezovanje večjega števila organizatorjev in soorganizatorjev v projekt
vključevanje samozaposlenih na področju kulture
predvidevanje stimulativne neposredne podpore ustvarjalcem v obliki razstavnin
Skupaj

15
15
5
5
5
45

Podpodročje Mednarodna gostovanja:
utemeljenost na študijsko zastavljenih razstavah sodobnega slikarstva, kiparstva, grafike, fotografije, videa, arhitekture
in oblikovanja ali promoviranje vrhunskih dosežkov z navedenih področij
izkazovanje sodobnih pristopov v predstavljanju in popularizaciji sodobne likovne umetnosti
predstavljanje v referenčnih mednarodnih likovnih razstaviščih
predvidevanje projektov, v katere tuji organizator vloži vsaj 50% celotne vrednosti projekta
Skupaj

15
15
10
5
45
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5.4.4. Intermedijska umetnost
Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter Partnerski projekti (koprodukcije) v Sloveniji:
zagotavljanje produkcijske vpetosti projektov v obliki partnerstva (koprodukcije) in/ali vključevanje samozaposlenih na
področju kulture ter izpostavljanje skrbi za uveljavljanje mladih umetnikov
vključevanje v aktualne pojave in vsebine na področju digitalne kulture in umetnosti
skrb za stimulativno vrednotenje avtorskega dela in dostopnost zainteresirane javnosti
Prepoznavnost, glede prijemov in delovanja, predvsem znotraj intermedijskega področja
Skupaj

10
15
10
10
45

Podpodročje Gostovanje v mednarodnem prostoru:
vključevanje v aktualne pojave in vsebine na intermedijskem področju, razvojna pomembnost ter spodbujanje
medkulturnega dialoga
predstavljanje na pomembnih (referenčnih) prizoriščih in festivalih z izkazano visoko dostopnostjo zainteresirane javnosti
načrtovanje več ponovitev projekta v sklopu posamičnega mednarodnega gostovanja
zagotavljanje produkcijske vpetosti projektov v mednarodnem prostoru, predvsem v EU, in gradnja na povezovanju
z drugimi slovenskimi in mednarodnimi producenti pri izvedbi
izvajanje mobilnosti, ki jo v vrednosti najmanj 50% zavezujoče podpira tudi tuji organizator kot pobudnik gostovanja
Skupaj
6. Uporaba kriterijev
6.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja in podpodročja so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju
navedena najvišja možna višina doseženih
točk. Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani pa so lahko
projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira
sredstev, ki so namenjena razpisu.
6.2. Uporaba kriterijev za delovne štipendije in rezidenčne udeležbe
Za posamezno delovno štipendijo in rezidenčno udeležbo je najvišje število prejetih
točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati,
ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90
točk in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje.
7. Predvidena vrednost: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa, oznaka
JPR-UM-2011 je: 830.000,00 €; Predvidene
razpisne vrednosti po razpisnih področjih so
naslednje:
7.1. Uprizoritvena umetnost: predvidoma
145.000,00 €,
7.2. Glasbena umetnost: predvidoma
290.000,00 €,
od tega predvidoma za 5 delovnih štipendij po 12.500 € bruto, skupaj 62.500 €
bruto,
7.3. Likovna umetnost: predvidoma
245.000,00 €,
od tega predvidoma za 10 delovnih štipendij po 12.500 € bruto, skupaj 125.000 €
bruto,
7.4. Intermedijska umetnost: predvidoma
150.000,00 €,
od tega predvidoma za 5 delovnih štipendij po 12.500 € bruto, skupaj 62.500 €
bruto.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. Razpisni rok: razpis se prične 17. 9.
2010 in se zaključi 18. 10. 2010.

15
15
5
5
5
45
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10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec);
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o realizaciji in izpolnjevanju pogojev);
– prijavni obrazec 3 (obrazci po področjih
in podpodročjih z opredelitvami področij in
podpodročij razpisa ter navedbo obveznih
prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1
(identifikacijski obrazec);
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2
(obrazec vključuje originalne izjave o realizaciji in izpolnjevanju pogojev);
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3
(obrazci po področjih in podpodročjih z opredelitvami področij in podpodročij razpisa ter
navedbo obveznih prilog);
– zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 4.1. in
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu
3 za posamezna razpisna področja oziroma
podpodročja;
– elektronsko verzijo celotne prijavne dokumentacije (CD, DVD ali USB pomnilnik) –
velja samo za intermedijsko področje.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva
za kulturo www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi
vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava vlog
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno
področje oziroma podpodročje ter mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Če je to z razpisom na posameznem
področju dovoljeno in prijavitelj prijavlja več
projektov na posamezno področje ali podpodročje, mora vsak projekt poslati v ločeni
kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Tiskani vlogi
za intermedijsko področje mora prijavitelj
v kuverti priložiti tudi elektronsko verzijo
vloge na CD, DVD ali USB kompatibilnem
mediju.
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-UM-2011 in z obvezno
navedbo osnovnega razpisnega področja in
podpodročja (npr. Uprizoritvena umetnost,
podpodročje Produkcija v Sloveniji). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
12. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 18. 10.
2010 oziroma do tega dne ni bila v poslov-

nem času Ministrstva za kulturo predložena
glavni pisarni Ministrstva za kulturo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
možno le v razpisnem roku z oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvena umetnost: mag. Mojca JanZoran, mojca.jan-zoran@gov.si
Glasbena umetnost: Biserka Močnik, biserka.mocnik@gov.si
Likovna umetnost: Judita Krivec Dragan,
judita.krivec-dragan@gov.si
Intermedijska umetnost: dr. Matjaž Šekoranja, matjaz.sekoranja@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od
9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se
prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo
na pristojne uslužbence Ministrstva v času
od 27. 9. 2010 do 8. 10. 2010, oziroma se
udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 29. 9.
ob:
– 10. uri za področje glasbene umetnosti,
– 11. uri za področje uprizoritvene umetnosti,
– 12. uri za področje likovne umetnosti
in
– 13. uri za področje intermedijske umetnosti v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10,
sejna soba v pritličju.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih
straneh Ministrstva www.mk.gov.si, kot je
navedeno pod točko 10.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
25. 10. 2010, ob 14. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
in največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
Ministrstvo za kulturo
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Št. 384/2010
Ob-5760/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor prvih projektov na področju
uprizoritvene umetnosti, ki jih bo v letu
2011 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: razpis,
oznaka JPR-PP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področje razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prvih
projektov avtorjev in producentov na področju uprizoritvene umetnosti.
Razpis se nanaša na področje ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin
v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru: uprizoritvena umetnost.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi
v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Cilji razpisa: ministrstvo bo prve projekte na področju uprizoritvene umetnosti
v letu 2011 podpiralo v skladu z naslednjim
dolgoročnim ciljem: spodbujanje kakovostnega dela mladih, šele uveljavljajočih se
kadrov na področju uprizoritvene umetnosti
(avtorji, producenti).
3. Pomen izrazov
Prvi projekti so projekti mladih avtorjev
ali producentov na področju uprizoritvene
umetnosti, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega
za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota in bo izveden
v letu 2011.
Avtorji so fizične osebe, ki delujejo na
razpisnem področju in ki v letu 2011 ne bodo
presegli starosti 27 let.
Producenti so nevladne organizacije
s statusom pravne osebe, ki delujejo na razpisnem področju ter niso bile ustanovljene/registrirane pred letom 2006. Registrirane so
kot društvo, zavod ali ustanova in izpolnjuje
naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega
presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo
med svoje člane ali uporabnike, temveč ga
uporabijo za uresničevanje svojega namena;
niso ustanovljene z namenom pridobivanja
gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več
kot polovica pravnih oseb javnega prava; so
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju
neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva. Producenti so lahko tudi fizične
osebe, ki delujejo na razpisnem področju, če
so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ter v letu 2011 ne bodo
presegli starosti 27 let.
Uveljavljeni producenti so nevladne organizacije s statusom pravne osebe, ki so bile
na področju uprizoritvene umetnosti izbrane
na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013
ali JPR-VP-2010–2013. Uveljavljeni producent lahko, skladno s cilji razpisa in zaradi
učinkovitosti doseganja teh ciljev, na podpodročju Prvi projekt mladega avtorja prijavi
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en projekt mladega avtorja, če ta projekt
ni vključen v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu,
oznaka JPR-VP-2010–2013 oziroma ga ni
bilo mogoče vnaprej načrtovati znotraj izbranega programa na javnem razpisu JPRPROG-2010–2013.
Prijavitelj projekta je posameznik ali nevladna organizacija, ki izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje za sodelovanje na
razpisu.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je
odgovorni nosilec projekta v vlogi producenta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja
in zastopa nevladno organizacijo, oziroma
posameznik v vlogi avtorja ali producenta
(če je vpisan v razvid Ministrstva kot samozaposleni na področju kulture).
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
(stroškov) in prihodkov celotnega projekta,
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo.
4. Podpodročja razpisa
Razpis na področju uprizoritvene umetnosti obsega naslednji podpodročji:
– prvi projekt mladega avtorja,
– prvi projekt producenta.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da kot avtorji ali producenti na področju uprizoritvene umetnosti še niso bili sofinancirani iz proračuna Republike Slovenije,
namenjenega za kulturo (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja);
– da so fizične osebe (samozaposleni
na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki), ki delujejo na razpisanih področjih in imajo stalno prebivališče
v RS (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja);
– da kot fizične osebe v letu 2011 ne
bodo presegli starosti 27 let (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
– da so kot nevladne organizacije, pravne
osebe, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo
naknadno zahteva originalno potrdilo, ga
mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– da kot nevladne organizacije niso bile
ustanovljene/registrirane pred letom 2006
(obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja) – z izjemo uveljavljenih producentov,
ki prijavljajo prvi projekt mladega avtorja na
podpodročju Prvi projekt mladega avtorja;
– da kot uveljavljeni producenti, ki so bili
na področju uprizoritvene umetnosti izbrani
na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013
ali JPR-VP-2010–2013, prijavljajo največ
en projekt mladega avtorja, ki ni vključen v sklop večletnih kulturnih projektov,
ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010–2013, oziroma ga ni bilo
mogoče vnaprej načrtovati znotraj izbranega programa na javnem razpisu JPRPROG-2010–2013;
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2011 (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja);
– da ne prijavljajo projektov, ki so bili
v letu 2010 oziroma za leto 2011 že izbrani na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva oziroma
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne
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agencije za knjigo RS in drugih ministrstev
(obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja).
6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Podpodročje Prvi projekt mladega
avtorja:
Na razpis se lahko na podpodročju Prvi
projekt mladega avtorja prijavijo prijavitelji,
– avtorji (fizične osebe), ki v letu 2011 ne
bodo presegli starosti 27 let, ter prijavljajo
največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2011;
ali
uveljavljeni producenti, ki prijavljajo največ en prvi projekt mladega avtorja, ki bo
v celoti realiziran v letu 2011;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za
največ 4.000,00 €.
6.2. Podpodročje Prvi projekt producenta:
Na razpis se lahko na podpodročju Prvi
projekt producenta prijavijo prijavitelji,
– producenti (nevladne organizacije
s statusom pravne osebe), ki niso bili ustanovljeni/registrirani pred letom 2006, ter prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti
realiziran v letu 2011;
ali
producenti (samozaposleni na področju
kulture, vpisani v razvid Ministrstva), ki v letu
2011 ne bodo presegli starosti 27 let, ter prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti
realiziran v letu 2011;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za
največ 4.000,00 €.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na
Ministrstvu imenuje ministrica.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo
pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot
nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne,
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo: Dokumentacija, ki je priložena
vlogi, se ne vrača!
8. Razpisni kriteriji
8.1. Podpodročje Prvi projekt mladega
avtorja:
izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega avtorja (študijska
produkcija, priporočila, medijski odzivi …);
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta;
realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo,
glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen projekt;
projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti;
raznolikost uprizoritvenega izraza projekta; pomembnost za razvoj uprizoritvene
umetnosti;
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8.2. Podpodročje Prvi projekt produ
centa:
reference ter aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih
izvajalcev in podizvajalcev projekta;
ali izkazana posebna nadarjenost mladih izvajalcev in podizvajalcev projekta
(študijska produkcija, priporočila, medijski odzivi …);

10

izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;

30

tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta;

15

realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, glede
na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen projekt;

20

predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev) in teritorialna
razpršenost;

10

projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti;

5

raznolikost uprizoritvenega izraza projekta; pomembnost za razvoj uprizoritvene
umetnosti

10

9. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: kriteriji za posamezna razpisna podpodročja 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
najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev
za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100
točk), obsega in realne finančne zahtevnosti
projekta ter razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so namenjena razpisu.
10. Predvidena vrednost: predvidena
vrednost razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-PP-2011 je 25.000 €.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
12. Razpisni rok: razpis se prične 17. 9.
2010 in se zaključi 18. 10. 2010.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec);
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave);
– prijavni obrazec 3 (obrazca po podpodročjih z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega
projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3,
– obvezne priloge, navedene v posameznih prijavnih obrazcih.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javnega
razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
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14. Oddaja in dostava vlog
14.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno
podpodročje ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni Ministrstva
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 18. 10.
2010, oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti
kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako
JPR-PP-2011. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
14.2. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 18. 10.
2010 oziroma do tega dne v poslovnem
času Ministrstva ni bila predložena na vložišču glavne pisarne Ministrstva za kulturo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
14.3. Prijavitelj lahko vlogo spreminja
in dopolnjuje do preteka razpisnega roka.
Dopolnitev oziroma sprememba mora biti
označena, na katero vlogo se nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vloge. Vloge morajo dopolniti v roku petih
dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na
ovojnici na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
oziroma spremembe vlog,
– vloge, ki niso popolne.
15. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil mag., Mojca Jan-Zoran,
mojca.jan-zoran@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od
9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se
prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo
na pristojno uslužbenko pisno po elektronski
pošti oziroma se udeležijo javnih inštrukcij,
ki bodo 27. 9. 2010, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba
v pritličju.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih
straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je
navedeno v točki 13.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
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po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
25. 10. 2010, ob 10 uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
in največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-66/2010/6
Ob-5824/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljub
ljana, Dunajska 22, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08)
in 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja – praktični pouk
v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk v letu 2010.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2010, proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk,
v višini 193.115 EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških,
kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih
in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih
šol ter fakultet.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci
so zavodi, ki izvajajo programe praktičnega
izobraževanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev programa dela za leto
2010;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
in usposabljanje s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva in veterine;
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa;
– na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo
eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je
30.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki
bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk.
Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraževanja dijakov in
študentov v zavodih.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za
dokončanje del, planiranih v programu, je
20. 11. 2010
V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
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a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se
bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja
sorazmerno znižala.
VI. Rok in način prijave: prijava na razpis
mora biti poslana s priporočeno pošto na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, do 8. 10. 2010, ali osebno dostavljena istega dne, do 14. ure, v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici, na kateri je označeno »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis – Praktični
pouk«, na hrbtni strani pa mora biti naveden
polni naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan,
v času trajanja razpisa, med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/30-94-250 ali
e-mail: tomaz.hrastar@gov.si, MKGP, Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, Dunajska 22, 1000
Ljubljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 12. 10. 2010, ob 9. uri, v sejni
sobi, I. nadstropje, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana. Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
z odločbo št.: 430-66/2010/2, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 5 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo
v zahtevanem roku. Vloga, ki jo vlagatelj
v roku 5 dni od dneva prejema poziva ne bo
dopolnil, bo zavržena kot nepopolna;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem zavrnila kot neutemeljene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog
s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-67/2010/6
Ob-5825/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljub
ljana, Dunajska 22, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08)
in 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje usposobitve zavodov
in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu
2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2010.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2010, proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev
zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih
centrov v kmetijstvu v višini 205.573 EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposobitve posestev, obratov in učnih
delavnic biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih,
gozdarskih, veterinarskih in živilskih srednjih
in višjih strokovnih šol ter fakultet in raziskovalno-izobraževalnih centrov v kmetijstvu.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci so zavodi, ki izvajajo programe javnega
izobraževanja ali raziskovanja s področja
kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine
in živilstva in delujejo na območju Republike
Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev programa investicij za leto
2010;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
ali raziskave s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva;
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa;
– na javni razpis lahko vlagatelj vloži
samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je
30.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki
bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk.
Za priznano vrednost programov se štejejo stroški, povezani z nabavo nove opreme
in strojev za opremljanje posestev, obratov
in delavnic zavodov.
Sredstva bodo vlagatelji lahko koristili na
podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del, planiranih v programu, je 20. 11.
2010.
V. Merila za izbiro
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se
bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja
sorazmerno znižala.
VI. Rok in način prijave: prijava na razpis
mora biti poslana s priporočeno pošto na
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naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, do 8. 10. 2010, ali osebno dostavljena istega dne, do 14. ure, v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici, na kateri je označeno »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis – Usposobitev zavodov«, na hrbtni strani pa mora biti
naveden polni naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan,
v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/30-94-250 ali
e-mail: tomaz.hrastar@gov.si, MKGP, Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, Dunajska 22, 1000
Ljubljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 12. 10. 2010, ob 10. uri,
v sejni sobi, I. nadstropje, Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana. Komisija, ki jo je imenoval
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št.: 430-67/2010/2, bo vloge
pregledala in ocenila. Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 5 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo
v zahtevanem roku. Vloga, ki jo vlagatelj
v roku 5 dni od dneva prejema poziva ne bo
dopolnil, bo zavržena kot nepopolna;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, zavrnila kot neutemeljene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog
s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-5716/10
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: zakon), 21. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 93/05), Uredbe o metodologiji za
določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 61/09), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7.
2009 ter sklepa Vlade Republike Slovenije
z dne 18. 2. 2010 o soglasju k Poslovnemu
in finančnemu načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja za leti 2010 in 2011, iz postavk
za leto 2010 in Rebalansa poslovnega in
finančnega načrta potrjenega s strani nadzornega sveta z dne 23. 8. 2010 (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

drugi javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje
ugodnih posojil občinam, za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države
ali lokalne samoupravne skupnosti oziroma
se na občine prenesejo takoj po izvedbi
projekta.
2. Višina razpisanih ugodnih posojil je
3.500.000,00 EUR.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci, prijavitelji in nosilci: projekta in prejemniki sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Sklad bo na podlagi sklepa
o odobritvi sredstev s posamezno občino
sklenil pogodbo za izbrani projekt.
2. Nameni, na katere se projekti lahko
nanašajo:
– Področje vodooskrbe: lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in
potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami
za zmanjšanje škodljivega delovanja voda.
– Področje cestnega omrežja: novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest, javnih
poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi
in parkirišči.
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno
opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.
– Okolje in prostor: sistem ravnanja
z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih
območij, urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin, varovanje naravne
dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza
stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine
za toplo vodo.
– Komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav.
– Področje šolstva: izgradnja in rekonstrukcija ter opremljanje šol in vrtcev ter
drugih pomožnih objektov.
– Področje zdravstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za objekte.
– Področje socialnega varstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za
objekte.
– Področje športa in kulture: izgradnja
ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma
večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine.
– Trajnostna raba energije: povečanje
učinkovitosti rabe končne energije, tj. rabe
energije v industriji, storitvenem in javnem
sektorju, prometu, gospodinjstvih, ter znatno povečanje obsega okolju prijazne pro
izvodnje energije iz obnovljivih virov energije
(v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov sopro
izvodnje (kogeneracije) toplote in električne
energije.
3. Upravičeni stroški, ki lahko nastajajo
po 1. 1. 2010 so:
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali
nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od
10 let),
– stroški priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij le v primeru, ko
so sestavni del investicije.
4. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme pod leasingom.
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III. Splošni pogoji
1. Projekt mora v obrazcu oziroma investicijski dokumentaciji izkazati regionalni
pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih
mest ali izboljšanje stanja okolja. Pri tem
mora zasledovati vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture,
– izboljšanje lokalnega cestnega omrežja,
– izgradnje regionalne javne infrastrukture,
– boljša kvaliteta bivanja,
– večji poudarek skrbi za okolje,
– pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb s Skladom so občine. Odobreni bodo
izključno projekti lokalne in regionalne javne
infrastrukture, ki so v lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se prenesejo nanjo takoj po izvedbi projekta, za kar
je potrebno predložiti izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Sklada vrste Cs.
Obrazcu morajo biti predložene obvezne
priloge in dokazila, ki jih Sklad zahteva od
upravičenca in so navedene v točki V. tega
razpisa ter na seznamu obveznih prilog, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno
investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06). Vsa dokazila se morajo glasiti na
investitorja in prijavljeno investicijo.
5. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo lete, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
6. Za prijavo mora upravičenec predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 25.000,00 EUR (brez
DDV). Zaprošena sredstva morajo biti
v višini najmanj 5.000,00 EUR oziroma največ 1.000.000,00 EUR (brez DDV). Višina odobrenih sredstev ne more presegati
1.000.000,00 EUR, prav tako ne sme skupna višina zadolženosti do Sklada posameznega upravičenca presegati 10% (10% vrednosti znaša = 8.338.869,97 EUR) vrednosti
namenskega premoženja Sklada.
7. Rok za dokončanje investicijskega
projekta je do 31. 12. 2012. Upravičenec je
skladu dolžan poročati o projektu ob zaključku črpanja ter zaključku investicije o učinkih
in poteku investicije. V roku 1 meseca po
roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije. Rok za
zaključek investicije in način poročanja se
opredeli v sklepu in pogodbi.
8. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Sklada.
9. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
10. Spodbude so namenjene za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je mogoče
opraviti v tranšah.
11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru
bo upravičenec z Banko Koper d.d. podpisal
posojilno pogodbo.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo
sredstva v skupni višini do 100% upravičenih stroškov (brez DDV).
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2. Posojilni pogoji:
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 1,00% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2010 glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti
občin (Ur. l. RS, št. 61/09; v nadaljevanju:
UMZDRO) višji od 1,09;
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2010 med vključno
0,90 in vključno 1,09 glede na UMZDRO;
c) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2010 manjši od 0,90
glede na UMZDRO,
– skupna doba vračila posojila do 15
let (z vključenim moratorijem), ki se jo na
željo upravičenca pred podpisom pogodbe
lahko skrajša,
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša
skupno dobo vračanja posojila, vendar le
ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne
skupne dobe vračanja,
– znotraj skupne dobe vračanja, ki je
sestavljena iz moratorija na odplačevanje
glavnice ter odplačilne dobe, upravičenec
lahko pridobi oziroma koristi največ do 36
mesecev moratorija, za kar se opredeli
pred sklenitvijo pogodbe,
– obresti v času moratorija se plačujejo.
3. Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca. Stroške sklepanja pogodbe prevzame
Sklad. Upravičenci, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklepali pogodbo z Banko
Koper d.d.
4. Posojila se dodeljujejo v evrih.
5. Skupna doba odplačevanja posojila
(z vključenim moratorijem) praviloma ne
more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta.
7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z menicami in z nepreklicno garancijo
proračuna lokalne skupnosti ali z drugim,
temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
8. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe, ki jo vlagatelj posreduje
Banki Koper d.d:
– sklep o izbiri izvajalca,
– sklenjena pogodba z izvajalcem del
s pripadajočim predračunom oziroma popisom del (vse v celotnem obsegu),
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona
o javnih naročilih.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad
na prošnjo upravičenca oba roka tudi podaljša s pisnim soglasjem. Upravičenec
mora skleniti pogodbo, pridobiti soglasje
za zadolževanje občine in črpati sredstva
v istem letu.
10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v določenem roku, se bo upošte-
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valo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve
pogodbe. Ravno tako se bo upoštevalo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
odobrenih sredstev, kolikor ne bo v določenem roku dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku za
sklenitev pogodbe, ki je naveden v sklepu,
nanj ne odzove, se na podlagi 4. točke
42. člena Splošnih pogojev upošteva, da
je umaknil vlogo.
11. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije ali tudi
nakazila sredstev na račun občine. Možno
je tudi fazno črpanje sredstev.
– Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:
– poročila o izvršenih delih,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev,
– specifikacije vseh stroškov,
– originalnih računov, pogodb oziroma
situacij izvajalcev ali kopij računov, pogodb
oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani občine in pooblaščene banke izstavljenih
za dela, izvedena po 1. 1. 2010. V primeru
refundacije že plačanih računov, je potrebno priložiti potrdila o plačilih računov, pogodb oziroma situacij.
– V primeru nakazil sredstev na račun
občine za še neplačane račune, situacije
in pogodbe, mora občina Skladu oziroma
banki v roku 10 dni po plačilu le teh, poslati
potrdilo o plačilu, najmanj v višini odobrenega posojila. Neplačani računi, situacije
in pogodbe morajo biti plačani najkasneje
v 30 dneh od prejema sredstev s strani
Sklada.
– Kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila, se bo smatralo, da
so sredstva porabljena nenamensko in je
to razlog za prekinitev pogodbe ter zahtevo
Sklada za vračilo sredstev.
– V primeru, da bo po opravljenem izboru izvajalcev oziroma iz sklenjene pogodbe z izvajalcem ugotovljena nižja vrednost projekta oziroma bodo v zaključnem
finančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicijskega projekta, se znesek
odobrenega posojila zmanjša na način, pri
katerem višina sofinanciranja ne presega
razpisnih določil.
V. Vsebina vloge
Obvezna dokumentacija za prijavo:
– originalni obrazec za prijavo z izjavo
Cs (izpolnjen, potrjen in žigosan),
– kratek opis investicije v obsegu do
ene A4 strani,
– lokacija naložbe z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta
z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– investicijski program oziroma ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana
v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP). Projekti morajo v skladu s 4. točko
34. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 93/05) izkazati regionalni pomen in vpliv
na ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja,
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– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– pridobljeno veljavno gradbeno oziroma ustrezno upravno dovoljenje, kadar
gradbeno dovoljenje ni potrebno,
– s strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe,
– s strani odgovorne osebe parafirano
garancijsko izjavo občine.
Neobvezna dokumentacija:
– kopija soglasja Ministrstva za finance
k začetku postopka zadolževanja, kolikor
občina ima soglasje (obvezna priloga pred
podpisom pogodbe),
– kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu,
– mnenje s strani Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo za
velike projekte (zaprošeno posojilo nad
500.000 EUR). Priloga služi, kot pomoč pri
odobravanju velikih projektov, ki jih odobrava direktor in k odločitvi poda soglasje tudi
nadzorni svet,
– kopijo dokumenta, s katerim se dokazuje, da je oziroma bo investicija na
varovanem območju (obvezna priloga le
v primeru, ko je oziroma bo investicija na
varovanem območju),
– v primeru že izvedenega javnega naročila, poročilo o izvršenih delih za investicijske projekte, sklep o izboru izvajalca in
v celotnem obsegu naslednjo dokumentacijo: sklenjeno pogodbo z izvajalcem ter pripadajočim predračunom oziroma popisom
del (obvezna priloga v postopku podpisa
pogodbe).
VI. Merila za izbiro projektov:
Merila za izbiro:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta,
3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, ki lahko na podlagi
strokovne ocene komisije pridobi največ
30 točk, in sicer:
1.1 Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06))

do 10 točk

1.2 Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2010 (Uredba o metodologiji za določitev
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09))

do 20 točk

2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar
lahko na podlagi strokovne ocene komisije
pridobi največ 40 točk, in sicer:
2.1 Izkazana ekonomska upravičenost*
projekta s pričakovanimi rezultati oziroma
ocena ekonomske upravičenosti projekta
na osnovi investicijskega programa do 15
točk;
2.1.1 Doprinos za njegove obstoječe in/ali bodoče uporabnike (opisno)
2.1.2 Vpliv na gospodarski razvoj oziroma/ali se predvideva odprtje novih delovnih mest po izvedbi investicije
2.1.3 Rezultati ekonomskega ovrednotenja projekta (ERR)**

do 5 točk
do 5 točk
do 5 točk

2.2 Obseg in kakovost infrastrukturnih
storitev oziroma del do 25 točk;
2.2.1 Obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike in pričakovana vplivnost projekta oziroma
naložbe
2.2.2 Vpliv projekta na prometno in komunalno urejenost območja
2.2.3 Pristop do varstva okolja

do 15 točk
do 5 točk
do 5 točk
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3. Regionalni vpliv in izvedljivost projekta
do 30 točk:

3.1 Pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja v letu 2010
3.2 Sofinanciranje projekta na varovanem območju
3.3 Sofinanciranje projekta s strani občin
3.4 Stopnja oziroma faza izvajanja investicijskega projekta
3.5 Financiranje projekta (lastna udeležba občin pri projektih)

do 5 točk
do 5 točk
do 5 točk
do 7 točk
do 8 točk

*Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti projekta ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša
ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov
in koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto. Vir: Uradni list RS, št. 60/06, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
** Ekonomska stopnja donosnosti ali Economic rate of return, Vir: Priročnik za izdelavo analiz stroškov in koristi investicijskih projektov
(2004)
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk
do porabe razpisanih sredstev. V primeru
odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na
zbrano število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih,
3. regionalni vpliv in izvedljivost pro
jekta.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno na pošto
ali datum in ura oddaje projekta osebno
v vložišče Sklada).
Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije
ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja kot neutemeljene zavrnejo.
Izjema, glede negativnega denarnega toka
so le vloge s programi, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov
program upravičen.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po
naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.
regionalnisklad.si/ ali http://www.regionalnisklad.si/obcine.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud:
tel. 01/836-19-53.
2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške
preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Prvi rok za oddajo prijav je 18. 10. 2010
in drugi zadnji rok za oddajo prijav 18. 11.
2010, velja poštni žig priporočene pošiljke.
4. Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do zgoraj navedenega
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roka. Vloge se odpirajo po vrstnem redu,
kot so prispele. Odpiranje bo najkasneje
tretji delovni dan po izteku roka za oddajo
vlog. Odpiranja ni javno in bo potekalo do
porabe sredstev. Takoj ko bodo sredstva
izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
5. Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – infrastruktura – Cs2«.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov prijavitelja.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni
evropski valuti (EUR).
VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenoval
direktor Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo
prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna
komisija v primeru projekta z investicijsko
vrednostjo nad 150.000 EUR pridobi dve
oceni. Poleg ocene strokovne službe Sklada uporabi tudi zunanje strokovne ocenjevalce. V primeru dveh ocen iste vloge, se
kot končna ocena upošteva povprečje dveh
ocen. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki
iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so
uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku
8 dni od dneva prejema obvestila ne bo
dopolnil, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje
komisija za pregled in obravnavo prispelih
vlog, na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev
sredstev.
Komisija bo na podlagi iz prejšnjega
odstavka lahko predlagala odobritev sredstev upravičencem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000 EUR, razpoložljiv obseg posojil
zgolj še 25.000 EUR, zato dodelitev v višini
25.000 EUR). Vloge upravičencev, katere
ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot
neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom, praviloma v roku do
45 dni od datuma odpiranja vlog. Za dodelitve, višje od 500.000 EUR poda soglasje
nadzorni svet Sklada. O pritožbi zoper sklep
odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Hkrati z izdanim
pisnim sklepom o pozitivni rešitvi, Sklad izda
tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe
o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– praviloma tudi potrebno dokumentacijo
za sklenitev pogodbe.
7. Spremljanje odobrenih projektov:
Sklad bo spremljal porabo in učinke
dodeljenih sredstev iz razpisa. Prejemnik
sredstev se v pogodbi zaveže, da je dolžan
omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako,
da je vsak čas možna kontrola realizacije
projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če sredstva
niso bila porabljena za namene, za katere
so bila dodeljena, ali se je sredstva odtujilo,
ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni
višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS,
št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 330-0015/2010
Ob-5730/10
Na podlagi sprejetega Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto
2010 (Uradni list RS, št. 63/10), Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 57/07) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica
za leto 2010 – štipendiranje bodočih
prevzemnikov kmetij (povzetek)
Okvirna
višina
razpisanih
sredstev je 22.440 EUR (proračunska postavka 11412).
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja
novih znanj in novih tehnologij kmetijske
proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih
strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji
kot njeni bodoči prevzemniki kmetij.
V šolskem letu 2010/2011 bo znašala štipendija na upravičenca do 170 EUR mesečno, in sicer se nameni za 12 mesecev.
Upravičenci do sredstev so udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII.
stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so
predvideni za naslednike kmetij s sedežem
na območju občine Sevnica.
Razpis je odprt do 18. 10. 2010. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
vključno 18. 10. 2010, na naslov: Občina
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje do 18. 10.
2010 (datum poštnega žiga na dan 18. 10.
2010).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis
– Štipendije«.
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Očine Sevnica, po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo
opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni
v javnem razpisu.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
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v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma
zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010 in 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/161-33,
e-mail: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si,
vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 300-0014/2010
Ob-5731/10
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJPT, 14/07 –
ZSPDPO in 109/08, 49/09), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 25/09 – UPB in 41/09), določil Odloka
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 63/10) ter
na podlagi mnenja o shemi »de minimis«
pomoči št. priglasitve M001-5883008-2007/I
z dne 15. 5. 2009 Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za naložbe
v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij (povzetek)
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
opravljenih od 20. 10. 2009 dalje do 18. 10.
2010.
Višina razpoložljivih sredstev znaša
40.000,00 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega
javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Upravičenci do sredstev iz tega razpisa
so mikro- in majhna podjetja ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme
oziroma nematerialne investicije.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 18. 10. 2010, na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto najpozneje
18. 10. 2010 (datum poštnega žiga na dan
18. 10. 2010).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
javni razpis – Naložbe«.
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela po zaključku razpisa v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
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V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom.
Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju občinskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem
listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Šušterič ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-262
oziroma 07/81-61-233, e-mail: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času od
8. do 12. ure.
Občina Sevnica
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Javne dražbe
Št. 478-17/2010
Ob-5681/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 in 100/09) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Prodajajo se nepremičnine, na naslovu Gregorčičeva 21, Ajdovščina. Del
stavbe v naravi predstavlja poslovne prostore, v pritličju, v izmeri 225,23 m2, arhiv,
v izmeri 13 m2, ter klet z kurilnico, v izmeri
26,07 m2.
Prostori so vpisani v naslednjih zemljiško
knjižnih vložkih:
– zemljiškoknjižni vložek št. 2010/6 (arhiv v prvem nadstropju oziroma tretji etaži,
v izmeri 13 m2);
– zemljiškoknjižni vložek št. 2010/7 (klet
in kurilnica v kleti oziroma prvi etaži, v izmeri
26,07 m2);
– zemljiškoknjižni vložek št. 2010/8 (poslovni prostor v pritličju oziroma drugi etaži,
v izmeri 225,23 m2),
vsi k.o. Ajdovščina (šifra k.o. 2392).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 169.743,30 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi,
v 4. nadstropju, in sicer 13. 10. 2010, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine je 16.974,33 EUR in se
plača na račun št. SI56 0110-06300109972,
sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Gregorčičeva 21, Ajdovščina, najkasneje do
11. 10. 2010.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za doda-

tne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe,
se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 01/369-55-04, faks 01/369-55-96, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si ali Simono
Završnik-Vrčon, tel. 01/369-52-64, e-pošta:
simona.zavrsnik-vrcon@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani,
http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.
9. Opozorilo: predstojnik upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
11. 10. 2010 v zaprti kuverti, z napisom »Ne
odpiraj, javna dražba-Gregorčičeva 21, Ajdovščina, št. 478-17/2010«, na naslov Ministrstvo za pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali
osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
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 izdajajo 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 materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje
alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu pooblaščene
osebe, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, davek, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-5724/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet razpolaganja je nepremičnina,
parc. št. 4/2, k.o. Rogoza (694), vpisana
v zemljiškoknjižni vložek št. 35, k.o. Rogoza,
v lasti Republike Slovenije do celote in prosta bremen. Iz zemljiškega katastra izhaja,
da ima parcela naslednjo vrsto rabe – stanovanjska stavba, v izmeri 37 m2, gospodarsko
poslopje, v izmeri 49 m2 in travnik, v izmeri
424 m2, do celote. Na parc. št. 4/2, k.o. Rogoza (694) stoji stavba št. 487, k.o. Rogoza
(694), ki je v naravi ruševina, gospodarsko
poslopje, pa v naravi ne obstaja.
Predmetna nepremičnina se nahaja
v naselju Rogoza, v bližini mesta Maribora.
V neposredni bližini se nahaja priključek na
avtocesto, Maribor pa je oddaljen približno
5 minut vožnje z avtomobilom. Parcela se
nahaja v soseski stanovanjskih hiš, blizu križišča. Do parcele vodi asfaltirana cesta. Soseska je relativno mirna, v bližini se nahaja dom
krajanov in športni park. Zemljišče je ravno,
nepravilne oblike in predstavlja zaokroženo
celoto. Zemljišče je zaraščeno z vseh strani
z drevjem in grmičevjem in opuščeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 25.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na
promet nepremičnin v višini 2% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 12. 10. 2010, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina
za
nepremičnino
znaša 2.500,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-93900110, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Rogoza.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina
zadrži.
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8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Majo
Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43,
faks 01/478-16-87, e-pošta: maja.nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 211/10
Ob-5682/10
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 26. in
27. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 54., 55. in 56. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
6. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni objave PN,
št. 30/96, Uradni objave Snežnika, št. 5/99,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5/03) in sklepa Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica, št. 3528-25/2010 z dne 12. 7.
2010 razpisuje
javno dražbo
Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla
Najem poslovnega prostora, v izmeri 41,20 m2, pritličje desno, v stavbi bivše
pralnice, v kompleksu bistriških kasarn, namenjenega izvajanju društvenih dejavnosti.
Poslovni prostor se odda z najemno pogodbo v najem za določen čas 5 let. Najemnik
je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške
rednega vzdrževanja in druga bremena.
Poslovni prostor se odda v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan sam
usposobiti poslovni prostor za opravljanje
dejavnosti. Opravi lahko le tista dela za
katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice
na nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih
dokumentov, ki so potrebni za izvajanje svoje dejavnosti v prostoru.
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek višanja
Izklicna mesečna najemnina poslovnega prostora znaša 45,55 €. Najemnina se
usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu.
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
5 €.
2. Rok sklenitve pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. 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.
3. Način in rok plačila
Najemodajalec oziroma njegov pooblaščenec bo za poslovne prostore izstavljal
mesečne račune za najemnino, ki jih mora
najemnik plačati v 8 dneh od izdaje računa.
Najemnina se začne obračunavati z dnem
podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo
poleg najemnine plačeval tudi obratovalne
stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške
in dajatve.
4. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
varščino v višini 1 mesečne najemnine, na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica,
št. 01238-0100016470, pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, sklic na številko
3528-25/2010. Po opravljeni javni dražbi se
dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem,
ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni
dražbi se varščina ne vrne.
5. Ogled nepremičnine
Ogled je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 05/71-12-326.
6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na dražbi, lahko za najem poslovnega
prostora sodelujejo pravne osebe registri-

rane kot društvo oziroma zveza društev
z območja RS oziroma z območja države
članice EU.
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– kratka predstavitev dejavnosti,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(DURS) (pravne osebe ostalih članic EU
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne morejo
pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane
davke in prispevke), ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo o vpisu v register društev, ki ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (pravne osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila,
ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imel blokade TRR),
– pooblastilo, če pravno osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki
mora biti notarsko overjeno,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma
potrdila, razen osebnega dokumenta morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo
ponudil najvišjo mesečno najemnino, ki ne
more biti nižja od izklicne najemnine. Javna
dražba za poslovni prostor je končana, ko
voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo
ponudbo in jo nobeden od udeležencev ne
zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani
dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo
najemnino in najugodnejšega ponudnika,
ki ga pozove k podpisu najemne pogodbe.
Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem
župana lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku
dražbe.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala v sredo, 6. 10.
2010, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
I. nadstropje, desno.
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Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/71-12-326.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-5683/10
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/01, 100/09 in
49/10) in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno
obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota, v k.o. Nemčavci, in sicer:
– parc. št.

539/45

površine

18.091 m²

po izklicni ceni

361.820,00 EUR

– parc. št.

539/51

površine

12.026 m²

po izklicni ceni

240.520,00 EUR

– parc. št.

539/52

površine

14.560 m²

po izklicni ceni

291.200,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja
izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine, v višini
10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo
bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, štev.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin
v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na
pridobljenem zemljišču zgradil objekt,
ki bo izključno namenjen za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno, je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
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brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno–kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje
do 30. 4. 2011. Rok začetka gradnje in gradnja objekta za upravljanje industrijsko-pro
izvodne dejavnosti sta bistveni sestavini
prodajne pogodbe. Mestna občina Murska
Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena
do 31. 12. 2011 zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine po enaki ceni kot jo je kupil
na dražbi, v primeru, da ne prične z gradnjo
objekta do 30. 4. 2011. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom
lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek,
4. 10. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
(I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo
izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/01,
100/09 in 49/10).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa
2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-5684/10
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, ponovno objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica,
št. 352-29/2010 z dne 20. 7. 2010
javno dražbo
za oddajo profitnih stanovanj v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem:
a) Profitno enosobno stanovanje, št. 16,
v 3. nadstropju stanovanjskega bloka, na
Prijateljevem trgu 3, 1310 Ribnica, ki stoji
na parc. št. 47/2, k.o. Ribnica, neto tlorisna
površina stanovanja je 48,46 m2.
Stanovanju pripada klet. Stanovanje je
neopremljeno.
b) Profitno enosobno stanovanje, št. 28,
v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na
Prijateljevem trgu 4, 1310 Ribnica, ki stoji
na parc. št. 43/2, k.o. Ribnica, neto tlorisna
površina stanovanja je 31,25 m2.
Stanovanju pripada klet. Stanovanje je
neopremljeno.
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3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
4. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek njenega višanja:
– za stanovanje pod točko a) 159,31 EUR,
najnižji znesek višanja: 10 EUR;
– za stanovanje pod točko b) 105,71 EUR,
najnižji znesek višanja: 10 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji
(inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.
5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica.
Položena varščina se všteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno
povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,3% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi
normativi in standardi ter, da so poravnane
vse obveznosti do najemodajalca.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v sejni sobi Občine Ribnica, dne 5. 10. 2010:
– ob 11. uri za stanovanje pod točko a);
– ob 11.15 za stanovanje pod točko b);
v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica.
7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo
»plačilo varščine za najem stanovanja«.
8. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
9. Ogled predmetnih stanovanj bo
možen po predhodnem dogovoru na
tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne
informacije o stanovanjih.
10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS ali osebno
izkaznico ali potni list,
– overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
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dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08),
– ugovore proti dražbenemu postopku je
možno podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 478-0011/2008
Ob-5736/10
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in
55/09 – odl. US) in sklepa Občinskega sveta
Občine Mokronog - Trebelno, sprejetega na
5. izredni seji, dne 8. 9. 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60,
faks 07/349-82-69, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovni prostor, v izmeri 99,30 m2
(vpisanega v kataster stavb po številko
1412-325-4), ki leži v pritličju večnamenske
stavbe na parc. št. 36/10, k.o. Mokronog, na
naslovu Pod Gradom 2, Mokronog. Poslovni prostor obsega tri prostore ter sanitarije,
v skupni izmeri 99,30 m2, kar predstavlja
6,41% površin prostorov v stavbi. Ima skupne instalacije (elektriko, vodovod, telefon in
kanalizacijo). Od leta 2007 je nezaseden, po
namenski rabi pa je opredeljen v območju
stavbnih zemljišč.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki se sklene najpozneje v 15 dneh
po končani dražbi.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 91.400,00 €.
V ceni ni vključen 2% davek od prometa
z nepremičninami, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500 €.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun Občine
Mokronog - Trebelno v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 4. 10. 2010, ob 10. uri,

in bo potekala v sejni sobi Občine Mokronog
- Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog.
VII. Višina varščine
Interesenti morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine
Mokronog - Trebelno, št. 0139 9010 0019
930, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo
»Javna dražba – k.o. Mokronog«. Plačilo
varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Mokronog
- Trebelno varščino obdrži.
Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo
varščina vrnjena brezobrestno najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Če
kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, Občina Mokronog - Trebelno obdrži
njegovo varščino.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki pred začetkom dražbe:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine,
– predloži davčno številko (za fizične
osebe) ali identifikacijsko številko za DDV
(za pravne osebe),
– predloži neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, overjeno
pri notarju ali pri upravnem organu, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja
udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za
pravne osebe) oziroma veljavni osebni dokument (za fizične osebe).
IX. Dodatne informacije o pogojih javne
dražbe: podrobnejše informacije o pogojih
in predmetu javne dražbe in predmetu javne
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Mokronog - Trebelno pri Pikl Urošu,
tel. 07/349-82-64.
X. Drugo: župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se dražiteljem povrne plačana varščina in
izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 7300005955-1
Ob-5750/10
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi
27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte
Slovenije, d.o.o. in navodilom za področje
upravljanja z osnovnimi sredstvi (Uradno
glasilo Pošte Slovenije, št. 2/09)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno
ceno 55.000,00 €.
2. Poslovni prostor Polzela 9, v izmeri
90,65 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 62.000,00 €.
3. Poslovni prostori Krmelj 52, v izmeri
38,50 m2, s pripadajočim stavbiščem, za
izklicno ceno 16.650,00 €.
4. Poslovni prostori Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 31, v izmeri 37,10 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori in deležem na zemljišču, za izklicno ceno 28.900,00 €.
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5. Poslovni prostori Ljubljana, Tržaška 68 a, v izmeri 536,07 m2, s pripadajočim
deležem na stavbnem zemljišču, za izklicno
ceno 555.780,00 €, funkcionalno zemljišče
ob objektu ni predmet prodaje.
6. Poslovni prostori Logatec, Notranjska
cesta 1, v izmeri 167,30 m2, s pripadajočim
zemljiščem, za izklicno ceno 118.800,00 €.
Na nepremičnini je vpisana služnost za koriščenje stranskega vhoda v dobro Telekoma
Slovenije d.d.
7. Poslovni prostori bivše pošte, Duh na
Ostrem vrhu 47, v izmeri 24,39 m2, za izklicno ceno 15.390,00 €.
8. Poslovni prostori, Pesnica pri Mariboru
41, v izmeri 87,00 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 69.300,00 €.
9. Stanovanjska hiša Orlica 3, pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 16.650,00 €.
10. Stanovanje, Polzela 9, v izmeri
51,14 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, vse skupaj za izklicno ceno 17.440,00 €.
Stanovanje je zasedeno, z najemnikom je
sklenjena pogodba, tako da kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prehodom
lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni
položaj najemodajalca. Najemna pogodba
je sklenjena za nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
11. Stanovanje, Polzela 9, v izmeri
88,67 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 30.160,00 €. Stanovanje je zasedeno, z najemnikom je sklenjena pogodba, tako da kupec s sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe in prehodom lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni položaj najemodajalca. Najemna pogodba je

sklenjena za nedoločen čas in za neprofitno
najemnino.
12. Kranj, vrstna garaža v kompleksu
garaž na Dražgoški ulici v Kranju, v izmeri
18,00 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 7.650,00 €.
13. Garaža 7, v sklopu vrstnih garaž
Mladinska ulica, Gornja Radgona, v izmeri
17,82 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 6.500,00 €.
14. Poslovni prostori, Grgar 34, v izmeri
27,10 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 17.500,00 €.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10,
III. nadstropje, v ponedeljek 4. 10. 2010,
ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
najmanj 200,00 €, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 €,
oziroma 500,00 €, v primeru, ko izklicna
cena presega vrednost 20.000,00 €;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. št: 90672-0000040025, pri Poštni
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti
potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo
za dražitelja, ki se nanaša na predmet jav-
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ne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti
osebni dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe,
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati
v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži
varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– pod številko 2, 10 in 11,
tel. 03/424-36-20, Gabriela Svete,
– pod številko 1, 5 in 6, tel. 01/243-16-58,
Štefan Hrustek,
– pod številko 7, 8 in 9, tel. 02/449-27-15,
Franc Kerenc,
– pod številko 3, tel. 07/371-86-02, Antonija Šuln,
– pod številko 4 in 12, tel. 04/262-56-22,
Vinko Štefe,
– pod številko 13, tel. 02/564-25-00, Daniel Kočar,
– pod številko 14, tel. 05/332-56-02, Stane Kogoj.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 45/2010
Ob-5685/10
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje, na podlagi
sprejetega sklepa na 1. seji Sveta zavoda
OŠ Gustava Šiliha Velenje, dne 7. 9. 2010,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZOFVI-UPB5).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost), kratek program vodenja zavoda, dosedanje delovne
izkušnje in življenjepis pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov:
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje, z oznako “Prijava
na razpis za ravnatelja/-ico”.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
Ob-5732/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in
45/08) Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarke Irene Florjančič Cirman
razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Ireni Florjančič Cirman iz Ljubljane.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-5733/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor objavlja
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote II –
m/ž – predstojnik/ca organizacijske enote Patronažno varstvo,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene
nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 724/2010
Ob-5758/10
Svet Knjižnice Kočevje razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Kočevje
za 5-letno mandatno obdobje na podlagi
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje (Uradni list RS, št. 4/05).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje področja dela knjižnice,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za
direktorja dolžan priložiti program razvoja
knjižnice za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili v roku 8 dni od objave na naslov:
Knjižnica Kočevje, Svet Knjižnice Kočevje,
Trg zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje,
s pripisom na kuverti: »Za razpis – Ne
odpiraj.«
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Kočevje
Št. 112-10
Ob-5789/10
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših občanov Krško in sklepa sveta zavoda

z dne 2. 9. 2010 Svet zavoda DSO Krško
objavlja razpis za delovno mesto
direktorja Doma starejših občanov
Krško.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07,
23/07 – popr. 41/07 – popr.). Izpolnjevanje
pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami, ki jih priložijo prijavi.
2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda
prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo
obravnaval.
3. Mandat direktorja traja 5 let. Direktorja
imenuje svet zavoda, soglasje k imenovanju
izda minister, pristojen za delo, družino in
socialne zadeve. Izbranemu kandidatu bo
mandat začel teči 20. 12. 2010.
Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in dokazili v pisni obliki po
pošti na naslov: Svet zavoda DSO Krško,
Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, s pripisom:
»Razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda DSO Krško
Št. 110-101/2010-03110
Ob-5808/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 71.a člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – odl.
US, in 91/09):
1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo takoj po
izvolitvi dodeljen na delo na Ministrstvo za
pravosodje za vodenje Centra za izobraževanje v pravosodju za čas treh let.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
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univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št.

73 / 17. 9. 2010 /

Stran
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Druge objave
Št. 4300-55/200-1342

Ob-5721/10

Sprememba Javnega poziva
za predložitev vlog za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »razvoj
regij« operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007–
2013 za obdobje 2010–2012
Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko objavlja spremembo
»Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje
2010–2012«.
V »Javnem pozivu za predložitev vlog
za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij«
operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012« (v nadaljevanju: javni poziv), objavljenem v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 7 dne 29. 1. 2010, se spremeni
rok za posredovanje zahtevka za izplačilo
za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2010.
Besedilo drugega odstavka točke 5.1.2
javnega poziva »Obdobje za porabo sredstev« se po spremembi glasi:
»Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 20. 10. 2010. Za sredstva, ki jih bodo
upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo
morali posredovati zahtevke za izplačilo na
SVLR najkasneje 30. 9. 2011. Za sredstva,
ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu
2012, bodo morali posredovati zahtevke za
izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2012.«
Ostale določbe javnega poziva ostajajo
nespremenjene.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 478-263/2010-1
Ob-5725/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US; 100/09 in
49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javno zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za obrambo RS za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.

II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje:
Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3,
v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 59 m2
(po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kraigherjeva ulica 8, ležeči
na parc. št. 3164, podvložek 2962/4, k.o.
Postojna (2490), ID št. 2490-306-3, letnik
1959, (tablica Mors 25556).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9.
do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 55.800,00 eurov.
2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2,
v PR s kletjo, v skupni neto izmeri 73,76 m2
(po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči na parc.
št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna (2490),
ID št. 2490-749-2, letnik 1960, (tablica Mors
25592).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9.
do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 68.200,00 eurov.
3. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 4, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
73,76 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi
na naslovu, Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči
na parc. št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna
(2490), ID št. 2490-749-4, letnik 1960, (tablica Mors 25594).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9.
do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 62.000,00 eurov.
4. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 6, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
75,81 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi
na naslovu, Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči
na parc. št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna
(2490), ID št. 2490-749-6, letnik 1960, (tablica Mors 25596).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9.
do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 56.800,00 eurov.
5. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 4, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
76,41 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Vojkova ulica 10,
ležeči na parc. št. 3197, zkv 2983, k.o. Postojna (2490), ID št. 2490-757-5, letnik 1955
(tablica Mors 25624).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 9.
do 10. ure, 28. 9. 2010 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 66.300,00 eurov.
6. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 5, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
73.89 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje
2, ležeči na parc. št. 3281, zkv 3099, k.o.
Postojna (2490), ID št. 2490-189-12, letnik
1959, (tablica Mors 25698).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od
10.30 do 11.30 , 28. 9. 2010 od 10.30 do
11.30.
b) Izklicna cena: 65.300,00 eurov.
7. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 5, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
74,14 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje
3, ležeči na parc. št. 3280, zkv 3378, k.o.
Postojna (2490), ID št. 2490-190-4, letnik
1959, (tablica Mors 25704).

a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od
10.30 do 11.30, 28. 9. 2010 od 10.30 do
11.30.
b) Izklicna cena: 65.300,00 eurov.
8. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 6, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
73,80 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje
4, ležeči na parc. št. 3267, zkv 3097, k.o.
Postojna (2490), ID št. 2490-191-6, letnik
1959, (tablica Mors 25711).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od
10.30 do 11.30, 28. 9. 2010 od 10.30 do
11.30.
b) Izklicna cena: 65.000,00 eurov.
9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1,
v PR. s kletjo, v skupni neto izmeri 59,02 m2
(po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje 13, ležeči
na parc. št. 3325, zkv 3094, k.o. Postojna
(2490), ID št. 2490-198-4, letnik 1961, (tablica Mors 25747).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30
do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 52.200,00 eurov.
10. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 4, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
59,02 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje
13, ležeči na parc. št. 3325, zkv 3094, k.o.
Postojna (2490), ID št. 2490-198-6, letnik
1961, (tablica Mors 25750).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30
do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 58.000,00 eurov.
11. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 4, v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
58,77 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje
15, ležeči na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o.
Postojna (2490), ID št. 2490-200-4, letnik
1961, (tablica Mors 25762).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30
do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 55.100,00 eurov.
12. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 5, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
58,77 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
15, ležeči na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o.
Postojna (2490), ID št. 2490-200-5, letnik
1961, (tablica Mors 25766).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30
do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 55.100,00 eurov.
13. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 7, v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
58,84 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu, Postojna, Kidričevo naselje
16, ležeči na parc. št. 3328, zkv 3289, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-201-7, letnik
1961, (tablica Mors 25774).
a) Ogled stanovanja: 27. 9. 2010 od 12.30
do 13.30, 28. 9. 2010 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 49.600,00 eurov.
14. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
v II. nad. v izmeri 75,79 m2 v stanovanjski
stavbi na naslovu, Pivka, Pod Zavrtnice 11,
stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje,
ID št. 2501/648/ letnik 1952, (tablica Mors
25795).
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a) Ogled stanovanja: 24. 9. 2010 od
10.30 do 11.30, 28. 9. 2010 od 14. do
15. ure.
a) Izklicna cena: 51.000,00 eurov.
Zemljišča in objekti
1. Nekdanja vojaška stražnica Rateče,
k.o. Rateče (2167), parc. št. 1094/7, stan.
stavba, v izmeri 147 m2, dvorišče, v izmeri
1162 m2, gosp. posl. 32 m2, zkv 512.
a) Nepremičnina je prazna oseb in polna
neuporabnih stvari.
b) Po lokacijski inf. dopustna za dejavnosti obrambe, zaščite in reševanja.
b) Ogled stražnice: (po predhodni najavi
na tel. št. Jelen 01/471-22-13).
c) Izklicna cena 266.400,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup nepremičnin si
lahko le-te ogledajo ob določenih terminih,
ki so navedeni ob nepremičnini.
2. Za vse dodatne informacije
v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 20. 9. 2010 do 5. 10. 2010 na
tel. 01/471-22-13, med 9. in 12. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam. Po izkušnjah so hipotekarni krediti za
takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebitno
drugačne ugotovljene površine stanovanja
pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane
davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina
se plača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS, št.: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-69000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, 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.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.

9. 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:
– od 1,00 EUR do 70.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za
400,00 EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-70000.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– 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 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
Ljubljana, do 6. 10. 2010 do 12. ure. Na
sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
UGN-30/9/2010 – Ne odpiraj« Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
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5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba 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, 100/09). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Javna ponudba se bo predvidoma posnela
na filmski trak.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 6. 10.
2010 ob 14. uri, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je
pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo
RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4781-1/2010 2/07
Ob-5722/10
Občina Miklavž na Dravskem polju objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin, (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
49/10), 88. člena Statuta Občine Miklavž na
Dravskem polju (MUV, št. 14/03) in Sklepa
o posamičnem programu prodaje nepremičnega premoženja številka: 4781-1/2010,
z dne 6. 9. 2010,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Miklavž na Dravskem polju
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat.
št. 1365614, ID za DDV: SI60592869, faks
02/629-68-28, tel. 02/629-68-20 in e-pošta:
obcina.miklavz@miklavz.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb
je prodaja zemljišča – nepremičnine v MS1
–mešanem območju – urbano središče, in
sicer:
– parcele št. 1683/5, v naravi travnik,
v izmeri 1.167 m2, pripisane pri vl. št. 1710,
k.o. Miklavž na Dravskem polju.
Nepremičnina parc. št. 1683/5, k.o. Miklavž na Dravskem polju, je stavbno zemljišče po Odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Maribor, za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986–1990 za območje Občine Miklavž
na Dravskem polju, spremembe in dopolnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/04).
Po Odloku o zazidalnem načrtu za novo
centralno in stanovanjsko območje na jugu
Miklavža (MUV, št. 17/2005) in Odloku
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 20/2010)
je na tem območju možna gradnja objektov s centralno funkcijo (objekti družbenih,
oskrbnih in storitvenih dejavnosti).
Na nepremičnini parc. št. 1683/5, k.o.
Miklavž na Dravskem polju, je predvidena
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gradnja objekta pretežno za pošto in kurirske dejavnosti.
2.2 Izhodiščna cena znaša na podlagi
cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin je:
– 118,00 EUR/m2, oziroma skupaj za nepremičnino 137.706,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se v celoti prodajajo
po načelu videno - kupljeno. Prodajalec ne
daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
3.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena, v primeru več najugodnejših ponudb pa tudi najkrajši terminski plan izvedbe zazidalnega
načrta. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Miklavž na Dravskem
polju.
3.3 S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da
bo:
– plačal celotno kupnino v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe na podračun EZR Občine
Miklavž na Dravskem polju odprt pri UJP
št. 01369-0100009566, model 00 sklic na
št. 7221001. Plačilo kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba
šteje za razdrto. V primeru obročnega odplačila kupnine, mora kupec neplačani del
kupnine zavarovati z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv. Zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice bo kupcu
izdano po plačilu celotne kupnine, v primeru
plačila kupnine na obroke pa po plačilu prvega obroka kupnine;
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja;
– plačal vse javne dajatve pristojnim izvajalcem gospodarskih javnih služb;
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila
ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
4. Drugi pogoji
4.1 Nepremičnina parc. št. 1683/5, k.o.
Miklavž na Dravskem polju, je obremenjena
z gospodarsko javno infrastrukturo – objekti
in zemeljski vod kanalizacije. Pri sklenitvi
prodajne pogodbe bo vnesena klavzula,
s katero se kupec zaveže ustanoviti neodplačno služnost v korist upravičenke Občine Miklavž na Dravskem polju, za prej
navedeno infrastrukturo. Prav tako si občina obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe gradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
4.2 Kupec se s pogodbo zaveže, da
zemljišča ne kupuje z namenom nadaljnje
prodaje.
4.3 Kupec je dolžan na nepremičnini
parc. št. 1683/5, k.o. Miklavž na Dravskem
polju, v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
močje na jugu Miklavža (MUV, št. 17/2005)
in Odlokom o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV,
št. 20/2010) upoštevati, da je dopustna poštna in kurirska dejavnost oziroma gradnja
objekta namenjenega pretežno za pošto in
kurirske dejavnosti.
4.4 Rok za začetek gradnje je eno leto
od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1 Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki
v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastnik nepremičnin.
5.2 Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine
Miklavž na Dravskem polju, odprt pri UJP
št. 01369-0100009566 ter obvezno navesti
namen nakazila: varščina, model 00 sklic
na št. 201 000.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
5.3 Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: bilanca stanja in izkaz uspeha za leto
2009, podatke o boniteti (S.BON-1 ali BON
-1/SP) obrazec in potrdilo banke o solventnosti ponudnika,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
5.4 Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe,
– samostojni podjetniki izpis iz registra,
fizične osebe potrdilo o državljanstvu.
5.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom.
5.6 Ponudniki svoje pisne ponudbe za
nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ali oddajo v vložišču občine do 4. 10. 2010, do 12. ure.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno: Ne odpiraj – ponudba za nakup parcele »A – območje Marof«.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila Komisija za vodenje
in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju. V primeru, da bo
komisija ocenila, da zgolj na podlagi opredeljenih kriterijev, izmed ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Ponudnike, ki bodo

ponudili enako visoko kupnino, bo komisija
v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja glede
višine kupnine in najkrajše terminske izvedbe zazidalnega načrta.
Komisija bo po zaključenem postopku
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
6.2 Javno odpiranje ponudb bo dne
4. 10. 2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju (sejna soba,
1. nadstropje), Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
6.3 Z izbranim ponudnikom bo Občina
Miklavž na Dravskem polju sklenila pogodbo
najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena.
Komisija lahko začeti postopek kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, pri kontaktnih osebah:
Suzana Kostanjevec, tel. 02/629-69-27,
e-mail: pz@miklavz.si ali Zvonko Fištravec, tel. 02/629-68-31, e-mail: finance@miklavz.si.
Odlok o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 17/2005) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
za novo centralno stanovanjsko območje
na jugu Miklavža (MUV, št. 20/2010) je na
vpogled na Občini Miklavž na Dravskem
polju in na spletnem naslovu: http://www.
izit.si/muv/index.php?action=showObcina&
obcinaID=20 in www.miklavz.si.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 4781-1/2010 2/07
Ob-5723/10
Občina Miklavž na Dravskem polju na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 49/10),
88. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2003) in Sklepa
o posamičnem programu prodaje nepremičnega premoženja št. 4781-1/2010, z dne
6. 9. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Miklavž na Dravskem polju
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat.
št. 1365614, ID za DDV: SI60592869, faks
02/629-68-28, tel. 02/629-68-20 in e-pošta:
obcina.miklavz@miklavz.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb
je prodaja zemljišča – nepremičnine v MS1
– mešanem območju – urbano središče,
in sicer:
– parcele št. 1683/7, v naravi travnik, v izmeri 864,00 m2 in njiva, v izmeri 1041,00 m2,
pripisane pri vl. št. 1710, k.o. Miklavž na
Dravskem polju.
Nepremičnina, parc. št. 1683/7, k.o. Miklavž na Dravskem polju, je stavbno zemlji-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šče po Odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Maribor za obdobje
1986–1990 za območje Občine Miklavž na
Dravskem polju, spremembe in dopolnitve
v letu 2004 (MUV, št. 20/04).
Po Odloku o zazidalnem načrtu za novo
centralno in stanovanjsko območje na jugu
Miklavža (MUV, št. 17/2005) in Odloku
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 20/2010)
je na tem območju možna gradnja objektov s centralno funkcijo (objekti družbenih,
oskrbnih in storitvenih dejavnosti).
2.2 Izhodiščna cena znaša na podlagi
cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin:
– 118,00 EUR/m2, kar znaša skupaj za
nepremičnino: 224.790,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se v celoti prodajajo
po načelu videno - kupljeno. Prodajalec ne
daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
3.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponudbena cena,
v primeru več najugodnejših ponudb pa
tudi najvišja ponujena cena na dodatnih
pogajanjih. O najugodnejšem ponudniku
bo odločal župan Občine Miklavž na Dravskem polju.
3.3 S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da
bo:
– plačal celotno kupnino v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe na podračun EZR Občine
Miklavž na Dravskem polju odprt pri UJP
št. 01369-0100009566 model 00 sklic na
št. 7221001. Plačilo kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba
šteje za razdrto. V primeru obročnega odplačila kupnine, mora kupec neplačani del
kupnine zavarovati z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv. Zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice bo kupcu
izdano po plačilu celotne kupnine, v primeru
plačila kupnine na obrok, pa po plačilu prvega obroka kupnine;
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja;
– plačal vse javne dajatve pristojnim izvajalcem gospodarskih javnih služb;
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila
ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
4. Drugi pogoji
4.1 Nepremičnina, s parc. št. 1683/7,
k.o. Miklavž na Dravskem polju, je obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo
– objekti in zemeljski vod kanalizacije. Pri
sklenitvi prodajne pogodbe bo vnesena klavzula, s katero se kupec zaveže ustanoviti
neodplačno služnost v korist upravičenke

Občine Miklavž na Dravskem polju, za prej
navedeno infrastrukturo. Prav tako si občina
obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe gradnje objektov in
omrežja druge javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo
v zemljiško knjigo.
4.2 Kupec se s pogodbo zaveže, da
zemljišča ne kupuje z namenom nadaljnje
prodaje.
4.3 Rok za začetek gradnje je eno leto
od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1 Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki
v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastnik nepremičnin.
5.2 Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine
Miklavž na Dravskem polju odprt pri UJP
št. 01369-0100009566 ter obvezno navesti
namen nakazila: varščina, model 00 sklic
na št. 201 000. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
5.3 Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: bilanca stanja in izkaz uspeha za
leto 2009, podatki o boniteti (S. BON-1 ali
BON-1/SP), obrazec in potrdilo banke o solventnosti ponudnika,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
5.4 Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe,
– samostojni podjetniki izpis iz registra,
fizične osebe potrdilo o državljanstvu.
5.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom.
5.6 Ponudniki svoje pisne ponudbe za
nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ali oddajo v vložišču občine do 4. 10. 2010, do 12. ure.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: Ne odpiraj –
Ponudba za nakup parcele »B – območje
Marof«.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju. V primeru, da bo
komisija ocenila, da zgolj na podlagi opredeljenih kriterijev, izmed ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje razpola-
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ganja, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Ponudnike, ki bodo
ponudili enako visoko kupnino, bo komisija
v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja glede
višine kupnine.
Komisija bo po zaključenem postopku
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
6.2 Javno odpiranje ponudb bo dne
4. 10. 2010, ob 13. uri, v prostorih Občine
Miklavž na Dravskem polju (sejna soba, 1.
nadstropje), Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
6.3 Z izbranim ponudnikom bo Občina
Miklavž na Dravskem polju sklenila pogodbo
najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena.
Komisija lahko začeti postopek kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, pri kontaktnih osebah:
Suzana Kostanjevec, tel. 02/629-69-27,
e-mail: pz@miklavz.si ali Zvonko Fištravec, tel. 02/629-68-31, e-mail: finance@miklavz.si.
Odlok o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 17/2005) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
za novo centralno in stanovanjsko območje
na jugu Miklavža (MUV, št. 20/2010) je na
vpogled na Občini Miklavž na Dravskem
polju in na spletnem naslovu: http://www.
izit.si/muv/index.php?action=showObcina&
obcinaID=20 in www.miklavz.si.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 478-0060/2007-09
Ob-5728/10
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih
stavbnih zemljišč
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Vrsta pravnega posla in predmet prodaje
Prodaja stvarnega premoženja, in sicer
nezazidana stavbna zemljišča na Hmelini
v Radljah ob Dravi, namenjena za individualno stanovanjsko gradnjo. Parcele so komunalno neurejene.
Parc. št. 161/13, travnik, v izmeri 625 m2,
161/14, travnik, v izmeri 631 m2, 161/20,
travnik, v izmeri 630 m2, 161/21, travnik,
v izmeri 624 m2, 161/22, travnik, v izmeri
585 m2, 161/26, travnik, v izmeri 418 m2 in
porušen objekt, v izmeri 238 m2, 161/27,
travnik, v izmeri 367 m2 in porušen objekt,
v izmeri 314 m2, 161/7, travnik, v izmeri
633 m2, vse pripisane k ZKV 566, k.o. Radlje
ob Dravi.
Parcele se prodajajo v kompletu; skupna
površina nepremičnin znaša 5.065 m2.
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3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč znaša
106.400,00 EUR. Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno in jih plača
kupec.
4. Informacije in ogled
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 02/88-79-635.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji
javnega zbiranja ponudb daje višja svetovalka za splošne in pravne zadeve Nadja
Volmajer – Bezjak.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
kupnino.
Kupec mora skleniti prodajno pogodbo
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Kupec je dolžan plačati 20% kupnine
v 30 dneh od prejema računa, neplačani
del kupnine pa ustrezno zavarovati. Preostanek kupnine je kupec dolžan poravnati
najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve
pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje
v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin; vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena
sestavina prodajne 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 in zadržati varščino oziroma unovčiti
zavarovanje za neplačan del kupnine.
Nepremičnina preide v last in posest
kupca po plačilu prvega obroka kupnine in
vseh stroškov ter zavarovanju neplačanega
dela kupnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu prvega obroka kupnine.
6. Pogoji udeležbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne
cene, in sicer 10.640,00 EUR na transakcijski račun naročnika, št. 01301-0100010958,
odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo
varščine za javno zbiranje ponudb – Hmelina«.
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter ponujeni
znesek kupnine.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za morebitno vračilo
varščine,
– kopijo osebnega dokumenta in davčna številka – fizične osebe; oziroma izpis
iz sodnega registra in ID za DDV – pravne
osebe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni – za pravne osebe,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega
računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
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pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo do
31. 12. 2010.
V primeru, da bo več ponudnikov podalo
enako ponudbo, bo prodajalec nadaljeval
postopek s pogajanji, pri čemer bo k pogajanjem povabil vse najugodnejše ponudnike.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob
Dravi, v zaprtih kuvertah, najkasneje do
4. 10. 2010, do 12. ure, s pripisom »Javno
zbiranje ponudb Hmelina – ne odpiraj!«.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno
ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh po izbiri.
Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena na njegov transakcijski račun
v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je
vrniti varščino brez obresti.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-5729/10
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;
v nadaljevanju ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09;
v nadaljevanju: uredba), Pravilnikom o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
(Uradne objave Občine Izola, št. 24/09,
v nadaljevanju pravilnik) in posamičnim programom ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Izola, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb sta naslednja poslovna prostora:
– Ljubljanska ulica št. 5 – velikosti
51,54 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine je
237,08 €
Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost.
– Ljubljanska ulica št. 41 – velikosti
18,20 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine je
74,62 €.
Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost.
Izklicna cena v razpisnem postopku je
bila določena na podlagi opravljene cenitve
s strani sodnega cenilca in izvedenca za
gradbeno stroko.
II. Razpisni pogoji
1. Najemna pogodba bo v obliki notarskega zapisa sklenjena z izbranim najemnikom za določen čas za dobo 5 let,

po končani usposobitvi prostora. Stroške
notarskega zapisa in cenitev za predmetno
nepremičnino plača najemnik. (Izlicitirana
najemnina se usklajuje z rastjo drobno prodajnih cen.)
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe.
3. Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini treh mesečnih
izklicnih cen najemnine upoštevaje izbrano namembno dejavnost. Varščino je treba
vplačati na naslov Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. TRR. 10100 0034770033 s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na
katero se varščina nanaša.
4. Izbranemu ponudniku se bo varščina
poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 14 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu ponudniku se bo v primeru podražitev
najema varščina do izrabe revalorizirala za
enak odstotek.
V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše
najemne pogodbe varščina zapade v korist Občine Izola. V tem primeru je izbrani
najemnik dolžan poravnati tudi stroške projektiranja.
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave.
6. Ponudnik, ki ima ob prijavi na razpis
do Občine Izola neporavnane obveznosti,
do koncesionarja pa nima poravnanih vseh
obveznosti iz naslova najemnin že najetih
prostorov, bo izločen iz postopka izbire za
najem po tem razpisu.
7. Ponudnik mora predložiti program dejavnosti, ki ga bo izvajal ter navesti višino
najemnine, ki jo ponuja in jo je pripravljen
plačevati na način in pod pogoji določenimi
z najemno pogodbo.
8. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik,
ki ponudi najzanimivejši zahtevani program
dejavnosti (namen).
9. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega od prejetih ponudb in nima
obveznosti do plačila ponudniku za izvedbo
ponudbe.
III. Dokazila
Ponudnik mora v ponudbi za najem prostora priložiti:
– potrdilo o vplačani varščini,
– izpisek iz registra podjetij, samostojni
podjetnik potrdilo,
– fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o državljanstvu,
– izjavo, da ima plačane vse obveznosti
do Občine Izola,
– izjavo, da ima poravnane obveznosti iz
naslova najemnin do koncesionarja, Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., oziroma izjavo,
da ni najemnik občinskih poslovnih prostorov in stanovanj in da nima neporavnanih
obveznosti.
Nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.
IV. Dostava ponudbe
Ponudbo z dokazili je potrebno dostaviti
v razpisnem roku v zaprti kuverti na naslov
Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., Polje 9a,
Izola z oznako »javni razpis – ne odpiraj«.
Morebitne informacije je možno dobiti na
tel. 66-26-820 pri Slavici Kovačevič, s katero
si prostor lahko ogledate.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v 15 dneh po opravljeni izbiri.
V. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana št. 011-5/2010.
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Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 6. 10. 2010, od 15. ure dalje, v sejni
sobi Občine Izola, Postojnska 3, Izola.
VI. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
oddaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 41031-8/2010
Ob-5747/10
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, št. 41/05 in št. 92/05), določil 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. 94/07 in 100/09) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 2. 9. 2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča:
– parc. št. 233/20 v izmeri 6 m2 in parc.
št. 233/19 v izmeri 376 m2 obe vl. št. 1659,
k.o. Šturje, parc. št. 215/4 v izmeri 68 m2
vl. št. 1693, k.o. Šturje, in parc. št. 202/10
v izmeri 5 m2, vl. št. 1677, k.o. Šturje, ki
predstavljajo del gradbene parcele št. 33,
znotraj ZN Grivče II., skladno z Odlokom
o Zazidalnem načrt Grivče II (Uradno glasilo št. 17/1996) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Grivče II (Uradni list RS, št. 79/04
in 59/05).
Območje je v celoti komunalno opremljeno s cesto v asfaltni izvedbi.
3. Najmanjša ponudbena cena za zemljišča: zemljišča se prodajajo izključno
vsa skupaj v paketu. Najmanjša ponudbena cena za zemljišča iz druge točke znaša 23.660 € (52,00 €/m2), kupec je dolžan
plačati tudi DDV od dosežene ponudbene
cene.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
5.
Varščina:
ponudniki
morajo
v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini
2.500,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt
pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana
varščina se uspelemu ponudniku vračuna
v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se
neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če
najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo
vplačana varščina zapadla v korist Občine
Ajdovščina.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta (fizične osebe);

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravne osebe);
– izpisek iz registra samostojnih podjetnikov ki ne sme biti starejši od 30 dni (samostojni podjetnik):
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnih zemljišč v Grivčah.«
Ponudbe poslane po pošti ali dostavljene
v vložišče Občine Ajdovščina se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do ponedeljka 4. 10. 2010, do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 10.30, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
9. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prodajajo izključno
vse skupaj v paketu. Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu
»videno - kupljeno« in brez vidnih mejnih
znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 10. 2010.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek 27. 9. 2010, od 13. ure do 14. ure.
Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina, ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 478-88/2009
Ob-5748/10
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
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št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05), 78. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02), določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 23. 4. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča, in sicer:
– parc. št. 1797/1, v izmeri 654 m2,
vl. št. 1771, k.o. Ajdovščina, do deleža
564/654,
– parc. št. 1798/1, v izmeri 1408 m2,
vl. št. 1771, k.o. Ajdovščina, do deleža
1228/1408,
– parc. št. 1800/1, v izmeri 7905 m2
vl. št. 180, k.o. Ajdovščina, do deleža
6835/7905
(skupaj 8.627 m2).
Preostali deleži zemljišč ostajajo v lasti
Občine Ajdovščina za namene izgradnje povezovalne ceste in komunalne infrastrukture. Z bodočim lastnikom bo takoj po izvedbi
kupoprodaje izvedena razdelitev solastnine
na terenu tako, da bo Občina Ajdovščina postala lastnica zemljišč vzdolž južnega dela
navedenih parcel.
Nepremičnine ležijo znotraj tako imenovane obrtne cone V Talih v Ajdovščini, na elitni lokaciji med hitro cesto Vrtojba–Razdrto
in obvoznico mesta Ajdovščina. V neposredni bližini je priključek s hitre ceste. Obrtna
cona še ni komunalno opremljena, namenjena pa je proizvodno servisni dejavnosti.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo
Najmanjša ponudbena cena za 1 m2 zemljišča znaša 68 € oziroma:
– za delež do 564/654 parc. št. 1797/1,
k.o. Ajdovščina, 38.352,00 €,
– za delež do 1228/1408 parc. št. 1798/1,
k.o. Ajdovščina, 83.504,00 €,
– za delež do 6835/7905 parc. št. 1800/1,
k.o. Ajdovščina, 464.780,00 €.
Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini
20% od ponudbene cene.
3. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
4. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb
plačati varščino v višini:
– 4.000,00 € za delež do 564/654 parc.
št. 1797/1, k.o. Ajdovščina,
– 9.000,00 € za delež do 1228/1408
parc. št. 1798/1, k.o. Ajdovščina,
– 50.000,00 € za delež do 6835/7905
parc. št. 1800/1, k.o. Ajdovščina,
na Podračun EZR Občine Ajdovščina
št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS
za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne
v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
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5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta (fizične osebe);
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravne osebe);
– izpisek iz registra samostojnih podjetnikov ki ne sme biti starejši od 30 dni (samostojni podjetnik);
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
6. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stavbnega zemljišča v OC Tale.
Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene
v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do ponedeljka 4. 10. 2010, do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
8. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prednostno prodajajo vse skupaj v paketu. Kolikor take ponudbe Občina Ajdovščina ne bo (s)prejela,
se lahko izvede prodaja posamezne nepremičnine. Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 10. 2010.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v pone-
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deljek 27. 9. 2010, od 13. do 14. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 478-01-0017/2010-1
Ob-5754/10
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 94/07 in 100/09) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica št. 478-01-0013/2010-5, z dne
13. 9. 2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, tel. 05/330-46-70,
faks 05/330-46-82, e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so spodaj navedene
nepremičnine, ki se nahajajo tik ob državni
cesti Miren – Opatje selo, nekoliko pred odcepom za naselje Lokvica. Površina nepremičnin je tipična zaraščena kraška gmajna,
poraščena z redkim drevjem in grmičevjem.
Skupna površina vseh nepremičnin znaša
46.647 m2.
– parc. št. 1/308, pašnik – 81 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/310, pašnik – 3.399 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/313, pašnik – 11.387 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/315, pašnik – 13.201 m2,
k.o. Opatje selo,
– parc. št. 1/316, pašnik – 981 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/317, pašnik – 100 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/319, pašnik – 2.019 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/324, pašnik – 3.143 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/325, pašnik – 857 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/327, pašnik – 754 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/328, pašnik – 6.247 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/329, pašnik – 1.107 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/331, pašnik – 395 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/332, pašnik – 506 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/334, pašnik – 297 m2, k.o.
Opatje selo,
– parc. št. 1/336, pašnik – 2.173 m2, k.o.
Opatje selo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje:
a) izhodiščna cena nepremičnin je
480.000,00 €,
b) ker so predmet prodaje kmetijska zemljišča, bo moral najugodnejši ponudnik
sprejeti ponudbo za prodajo kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja promet
s kmetijskimi zemljišči,
b) nepremičnine se prodajajo kot celota
in po sistemu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe ne bodo upoštevane,

c) na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe,
d) ponudnik mora do dne 1. 10. 2010,
na
podračun
proračuna
prodajalca
št. 01275-0100014366, vplačati varščino
v višini 10% ponujene cene. Ponudniku, ki
na razpisu ne bo uspel, se bo varščina brez
obresti vrnila v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
– kupcu, se bo varščina vračunala v kupnino,
e) izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in bo ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka cena ob izpolnjevanju
vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno,
f) ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– potrdilo o vplačani varščini,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe, če je ponudnik pravna
oseba,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje,
g) na nepremičninah, ki so predmet prodaje je predvidena graditev turističnega
kompleksa, zato je treba ponudbi priložiti:
– poslovni načrt, ki vsebuje vizijo kompleksa, poslanstvo dejavnosti in vrednote,
ki jih kompleks in dejavnost zasledujeta tudi
s stališča lokalne skupnosti,
– načrt lokacije, makro in mikro, s prikazom lege, zasnove in oblike vasi, arhitekturnih rešitev, vse tudi s stališča varstva kraške
arhitekture in krajine, flore in favne,
– prikaz umestitve turističnega kompleksa v lokalno okolje tudi s stališča vrednotenja zgodovinskih ostankov,
– podrobnejšo predstavitev turističnega kompleksa s stališča vsebine turistične
ponudbe, profila gosta, predstavitev posameznih objektov, infrastrukture v kompleksu, dejavnosti in aktivnosti. Predstavitev
kompleksa in infrastrukture mora biti tudi
grafična,
– ponudnik mora prikazati, da bo gradnja
objektov do okolja prijazna in ekološka,
– ponudnik mora predložiti plan investicije, finančni plan, marketinški plan in plan
morebitnega črpanja evropskih sredstev,
SWOT analizo, ciljna tržišča ter prikazati
stanje konkurenčnih ponudnikov,
h) ponudnik mora razpolagati s pozitivnim mnenjem lokalne skupnosti, s katerim je
slednja podala soglasje k projektu izgradnje
turističnega kompleksa,
i) davek na promet nepremičnin in stroške notarske overitve pogodbe nosi kupec,
j) kupoprodajna pogodba bo sklenjena
v roku 8-ih dni po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč,
ki ga bo v skladu z določili zakona o kmetijskih zemljiščih izdala UE Nova Gorica,
k) kupcu bo na dan podpisa pogodbe
izstavljen tudi račun za plačilo kupnine. Ku-
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pec mora celotno kupnino nakazati v roku
8 dni od izstavitve računa. Vpis lastninske
pravice v korist kupca v zemljiško knjigo bo
mogoč na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izdal po plačilu
celotne kupnine,
l) plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
5. Postopek:
a) javno odpiranje ponudb bo potekalo
dne 6. 10. 2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Miren - Kostanjevica (sejna soba v prvem
nadstropju),
b) upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
v zaprtih kuvertah prispele na naslov:
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, in sicer do dne 6. 10. 2010, do
12. ure. Na prednji strani kuverte mora biti
navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
v k.o. Opatje selo – Ne odpiraj«. Na zadnji
strani kuverte morata biti navedena naziv in
naslov ponudnika,
c) pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje,
d) ponudbe z nižjo ceno od izklicne ne
bodo upoštevane,
e) predstavniki ponudnikov, ki bodo udeleženi pri odpiranju ponudb se morajo izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika,
f) ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po dnevu odpiranja ponudb,
g) nadzor nad izvedbo postopka javnega
zbiranja ponudb izvaja pristojna komisija,
h) komisija za nadzor nad izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem župana do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek prodaje nepremičnin, ponudnikom pa se varščina vrne,
i) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
6. Drugi pogoji
Ustanovi se služnostna pravica prečkanja:
– parcele št. 1/319, k.o. Opatje selo v točki tromeje med parcelami št. 1/334, 1/319 in
1/337, vse k.o. Opatje selo, vse v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 1/322, 1/321
in 1/320, vse k.o. Opatje selo, v breme vsakokratnega lastnika parcele št. 1/319, k.o.
Opatje selo in
– parcele št. 1/316, k.o. Opatje selo,
v korist vsakokratnega lastnika parcele
št. 1/314, k.o. Opatje selo, v breme vsakokratnega lastnika parcele št. 1/316, k.o.
Opatje selo
vse za primer, da gospodujoča zemljišča (parc. št. 1/322, 1/321, 1/320 in 1/314,
vse k.o. Opatje selo), ne bi bila oddana
v zakup.
Ne glede na 2. točko te objave se iz
prodaje izloči del parcel št. 1/336, 1/332
in 1/329, k.o. Opatje selo, ob državni cesti
oziroma v smeri proti državni cesti v dolžini
10 m od parcele državne ceste, št. 1078/11,
k.o. Opatje selo, za potrebe rekonstrukcije
državne ceste. Odmera pasu na teh treh
parcelah se izvrši naknadno, po izvršeni
prodaji parcel iz druge točke. Bodoči kupec
je zato dolžan dopustiti odmero opisanega
pasu na parc. št. 1/336, 1/329 in 1/332, vse
k.o. Opatje selo, in po geometrski odmeri
na novo odmerjena zemljišča brezplačno
prenesti v last občine. Slednja pa se na novonastalih parcelah istočasno zaveže usta-

noviti, brezplačno, v korist vsakokratnega
lastnika zemljišč, ki so predmet prodaje, služnostno pravico dostopa z vsemi motornimi
vozili vseh vrst. Zaradi izgradnje varnega
vhoda pa se občina na novonastalih parcelah, ki sodijo v ta desetmetrski pas, zavezuje
ustanoviti brezplačno, stavbno pravico ali
drugo sorodno pravico, na podlagi katere
bo lastnik zemljišč, ki so predmet prodaje,
lahko zgradil vhode na dostopne poti, da
bodo ustrezali zakonskim predpisom. Za
odmerjeno površino zemljišča, ki sodi v ta
desetmetrski pas (razen delov zemljišča, ki
pokriva površino dveh vhodov), se občina
zaveže izročiti nadomestno zemljišče.
7. Ostalo: ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru. Informacije dobite na tel. 05/330-46-70.
Občina Miren - Kostanjevica
Št. 478-20/2009-4
Ob-5755/10
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07 in 94/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za potrebe
Občine Polzela v letu 2009 (sprejet na 14.
seji občinskega sveta dne 23. 12. 2008)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-00; faks
03/703-32-23, e-pošta: obcina.polzela@polzela.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
»dvorec Novi Klošter s parkom«, ki obsega nepremičnine:
– parc. št. 20/2 – dvorišče, v izmeri
902 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 182 m2,
gospodarsko poslopje, v izmeri 159 m2,
parc. št. 20/3 – stanovanjska stavba, v izmeri 766 m2, parc. št. 20/4 – gospodarsko
poslopje, v izmeri 571 m2 in parc. št. 20/5 –
dvorišče, v izmeri 1017 m2, vpisane v ZKV
424, k.o. Založe ter
– parc. št. 16 – zelenica, 4924 m2, parc.
št. 17 – zelenica, 180 m2, parc. št. 20/1
– dvorišče, 2320 m2, parc. št. 26 – zelenica, v izmeri 144 m2, vpisane v ZKV 437,
v k.o. Založe, po izhodiščni izklicni ceni
499.950,00 EUR.
Nepremičnine so locirane v Založah, katere so od centra Polzele oddaljene 3 km.
Posest predstavljajo dvorec Novi Klošter,
cerkev »Naše ljube gospe« ter stavbno in
nezazidano stavbo zemljišče.
Potrebna je celovita strokovna prenova
in prezentacija kompleksa z njeno oživitvijo
z ustreznimi dejavnostmi. Posegi bodo možni s sodelovanjem pristojne enote Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, ki bo glede na vrsto posega izdelala
konservatorski program oziroma projekt.
III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnin.
IV. Pogoji javnega razpisa
IV. a) Pogoji prodaje:
1. Predmetna zemljišča se prodajajo kot
zaokrožena celota po načelu videno – kupljeno in so prosta vseh bremen.
2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo ponudbe.
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3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino
v višini 10% ponujene cene za zemljišče
na transakcijski račun Občine Polzela
št. 01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
5. Po plačilu celotne kupnine se bodo
kupcu nepremičnine izročile v last s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Posest
nastopi kupec v roku 2 mesecev od podpisa
pogodbe.
IV. b) Drugi pogoji prodaje:
1. Prenova celovitega kompleksa »Novi
Klošter« mora biti zaključena v roku 5 let od
podpisa prodajne pogodbe.
IV. c) Pogoji za predložitev ponudbe:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo
– do sklenitve prodajne pogodbe.
3. Nepravočasne ponudbe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo 4. 10. 2010, ob
11. uri.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
S ponudniki, ki bodo podali enakovredne
ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec opravil
dodatna pogajanja.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
4. Občina Polzela lahko do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
VI. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški
davka na promet z nepremičnino ter notarski
stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi
lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo.
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VII. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela z oznako »Ponudba za nakup dvorca
Novi Klošter s parkom – ne odpiraj«. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 4. oktobra 2010, do
10. ure.
VIII. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela
pri Alenki Kočevar, tel. 03/703-32-00.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Polzela: http://www.polzela.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v tajništvu Občine Polzela.
Občina Polzela
Ob-5686/10
Krajevna skupnost Negova objavlja na
podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nezazidano stavbno zemljišče
v Negovi, v velikosti 923 m2, na parc.
št. 1211/8, k.o. Negova, za izhodiščno ceno
5.076,50 EUR.
Novi lastnik zgoraj navedenega zemljišča se zavezuje, da bo v roku treh let po
sklenitvi prodajne pogodbe na predmetnem
zemljišču zgradil stanovanjsko hišo. V nasprotnem primeru bo zemljišče prodal Krajevni skupnosti Negova, po enaki ceni, kot
jo je kupil na podlagi tega javnega zbiranja
ponudb brez obresti in je zavezanec tudi za
plačilo DDV.
Izhodiščna cena predstavlja ceno zemljišča, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka,
stroškov izvedbe in navezave komunalnih
naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP,
št. 01229-6450794315, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 5. 10.
2010, na naslov: Krajevna skupnost Negova,
Negova 37, 9245 Spodnji Ivanjci, z oznako:
»Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – ponudba za odkup – Ne odpiraj«.
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4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne
vrne in zapade v korist Krajevne skupnosti
Negova.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe, ob
12. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Negova. Upoštevane bodo le pravilno opremljene
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov Krajevne skupnosti Negova, Negova
37, 9245 Spodnji Ivanjci. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki
ponudnikov predložiti pismena pooblastila
za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/560-90-60 ali 041/466-114 – kontaktna oseba je Marijana Habjanič. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Krajevna skupnost Negova
Št. 1561-1/10
Ob-5726/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
in 100/09) Kobilarna Lipica objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
a) Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana.
b) Predmet javnega zbiranja ponudb:
predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem lokal »Gostišče«, ki leži na
parc. št. 1899/41, poslovna stavba, v izmeri
246 m2, s pripadajočim gostinskim vrtom, ki
se nahaja na parc. št. 1895/2, k.o. Bazovica,
dvorišče, v izmeri 555 m2.
Površine, ki se oddajajo v najem v objektu so naslednje: pritličje, v skupni izmeri
191,42 m2, katerega sestavlja nadkrit podest pred vhodom 7,50 m2, hodnik in točilnica, v izmeri 75,56 m2, jedilnica, v izmeri
47,98 m2, vertikalna komunikacija, v izmeri
5,40 m2, kuhinja, v izmeri 35,98 m2, sanitarije za goste 19,00 m2, klet v skupni izmeri 76,62 m2, ki jo sestavlja večji prostor,
v izmeri 45,36 m2, manjši prostor, v izmeri

25,13 m2 in skladišče, v izmeri 6,13 m2 ter
podstrešje v skupni izmeri 198,98 m2. Skupaj površina v objektu je 467,02 m2.
Lokal je neopremljen.
V najem se odda za namen; restavracija
višjega cenovnega razreda. Odpiralni čas in
ponudbo potrdi najemodajalec, po predhodnem dogovoru z najemnikom.
Najemnik se obveže, da bo lokal adaptiral v skladu s standardom za gradbena, inštalacijska in obrtniška dela, ki ga predpiše
najemodajalec in predloženim projektom za
izvedbo. Strošek pridobitve ustreznih dovoljenj in adaptacije nosi najemnik kot akontacijo najemnine, stroške adaptacije pred pričetkom del potrdi najemodajalec. V primeru,
da najemnikovega vložka ne bo mogoče
v celoti kompenzirati v dobi trajanja najemne
pogodbe, se najemniku razlika vrne po prenehanju najemnega razmerja.
Najemnik nosi vse stroške povezane
z lokalom; obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanj.
c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za določen
čas 5 let, z možnostjo podaljševanja za nadaljnjih 5 let.
d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% od ponujene cene (mesečne najemnine) vplačano na podračun pri UJP Koper:
01100-6030234147, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – Gostišče«.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje. Uspelemu ponudniku se bo varščina obračunala pri najemnini, neuspelemu
ponudniku pa bo vrnjena v roku 8 dni od
izbire najugodnejšega ponudnika.
e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih
ponudba vsebuje:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije, pod
pogojem, da so registrirani za opravljanje
gostinske dejavnosti, ali se bodo ustrezno
registrirali v primeru, da bodo izbrani na javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinskega
lokala v najem,
– izhodiščna najemnina znaša 957,00 €
mesečno. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po
prejemu računa najemodajalca,
– najemnik je dolžan poleg najemnine
tekoče plačevati vse obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj. Vse obveznosti najemnika začnejo
teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne
glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti,
– najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
15 dni, se rok lahko podaljša za nadaljnjih
15 dni ali pa se varščina zadrži. Kolikor najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži
varščino,
– ponudniki si lahko lokal ogledajo po
predhodnem dogovoru na tel. 05/73-91-706,
tajništvo Kobilarne Lipica.
Pisno ponudbo je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
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– podatki o ponudniku: ime in priimek
oziroma firma, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številka transakcijskega računa, matična in davčna številka
v primeru, da je ponudnik že registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti, drugače
pa osnovni osebni podatki, kot so ime in
priimek, naslov stalnega bivališča ponudnika, EMŠO in kopija osebne izkaznice kot
dokazilo o državljanstvu,
– ponujeno mesečno višino najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– potrdilo o plačilu varščine,
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti nobenega blokiranega transakcijskega
računa. Ponudnik predloži izjavo banke, da
v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel nobenega blokiranega transakcijskega računa,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ki ga izda pristojni davčni organ in ga ponudnik predloži organizatorju javnega zbiranja
ponudb,
– izjava ponudnika, da ponudba velja še
90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb
in izjava o sprejemanju pogojev razpisa.
Ponudba je popolna, če vsebuje vse
navedene elemente. Obravnava se samo
ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po
prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se
izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb.
f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik, ki
bo predlagal najvišjo mesečno najemnino.
g) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 4. 10. 2010, do
12. ure, na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana, z oznako: »Ne odpiraj – javno
zbiranje ponudb za najem Gostišče.« Ovojnica mora biti zapečatena in na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 2010, ob
10. uri, v sejni sobi Bonadea hotela Maestoso v Lipici. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
h) Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika najemodajalca si pridržuje
pravico, da lahko na podlagi tega razpisa
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
i) Vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani Kobilarne Lipica www.lipica.org ali na
tel. 05/73-91-726, vodja splošno pravno kadrovske službe Mojca Fajdiga.
Kobilarna Lipica
Št. 1562-1/10
Ob-5727/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
in 100/09) Kobilarna Lipica objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
a) Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana.

b) Predmet javnega zbiranja ponudb:
predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja
v najem »Golf Caffe«, lokal v objektu hotela Maestoso v Lipici s pripadajočim gostinskim vrtom pred zgradbo. Lokal predstavlja; jedilnica, v izmeri 91,20 m2, točilnica,
v izmeri 49,65 m2, sanitarije za osebje, v izmeri 7,90 m2, sanitarije za goste, v izmeri
11,85 m2; skupaj lokal, v izmeri 160,60 m2.
Gostinski vrt pred zgradbo meri 83,50 m2
z možnostjo povečanja na 200 m2, vključeno
v ceni. Lokal je neopremljen.
V najem se odda za namen; kavarna/bistro srednjega do višjega cenovnega
razreda. Odpiralni čas in ponudbo potrdi
najemodajalec, po predhodnem dogovoru
z najemnikom;
Najemniku se dovoli adaptacija lokala
v minimalnem obsegu, ki ga predhodno
odobri najemodajalec. Strošek adaptacije
nosi najemnik kot akontacijo najemnine.
Stroške adaptacije pred pričetkom del potrdi najemodajalec. V primeru, da najemnikovega vložka ne bo mogoče v celoti kompenzirati v dobi trajanja najemne pogodbe,
se najemniku razlika vrne po prenehanju
najemnega razmerja.
Najemnik nosi vse stroške povezane
z lokalom; obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanj.
c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za določen
čas 5 let, z možnostjo podaljševanja za nadaljnjih 5 let.
d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% od ponujene cene (mesečne najemnine) vplačano na podračun pri UJP Koper:
01100-6030234147, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – Golf Caffe«. Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku se bo
varščina obračunala pri najemnini, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena v roku 8 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika.
e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih
ponudba vsebuje:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije, pod
pogojem, da so registrirani za opravljanje
gostinske dejavnosti, ali se bodo ustrezno
registrirali v primeru, da bodo izbrani na javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinskega
lokala v najem,
– izhodiščna najemnina znaša 1.120,00 €
mesečno. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po
prejemu računa najemodajalca,
– najemnik je dolžan poleg najemnine
tekoče plačevati vse obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj. Vse obveznosti najemnika začnejo
teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne
glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti,
– najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
15 dni, se rok lahko podaljša za nadaljnjih
15 dni ali pa se varščina zadrži. Kolikor najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
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niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži
varščino,
– ponudniki si lahko gostinski lokal
ogledajo po predhodnem dogovoru na
tel. 05/73-91-706, tajništvo Kobilarne Lipica.
Pisno ponudbo je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku: ime in priimek
oziroma firma, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številka transakcijskega računa, matična in davčna številka
v primeru, da je ponudnik že registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti, drugače
pa osnovni osebni podatki, kot so ime in
priimek, naslov stalnega bivališča ponudnika, EMŠO in kopija osebne izkaznice kot
dokazilo o državljanstvu,
– ponujeno mesečno višino najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– potrdilo o plačilu varščine;
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti nobenega blokiranega transakcijskega
računa. Ponudnik predloži izjavo banke, da
v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel nobenega blokiranega transakcijskega računa,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ki ga izda pristojni davčni organ in ga ponudnik predloži organizatorju javnega zbiranja
ponudb,
– izjava ponudnika, da ponudba velja še
90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb
in izjava o sprejemanju pogojev razpisa.
Ponudba je popolna, če vsebuje vse
navedene elemente. Obravnava se samo
ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po
prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se
izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb.
f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik, ki
bo predlagal najvišjo mesečno najemnino.
g) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 4. 10. 2010,
do 12. ure, na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za najem Golf
Caffe.« Ovojnica mora biti zapečatena in
na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo
5. 10. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Bonadea
hotela Maestoso v Lipici. Ponudniki bodo
o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
h) Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika najemodajalca si pridržuje
pravico, da lahko na podlagi tega razpisa
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
i) vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani Kobilarne Lipica www.lipica.org ali na
tel. 05/73-91-726, vodja splošno pravno kadrovske službe Mojca Fajdiga.
Kobilarna Lipica
Ob-5738/10
Na podlagi Uredbe o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS,
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št. 56/98), D.S.U., družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnih deležev
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in
sicer:

Zap.št.

Matična
številka

1

5033187

2

Število delnic v lasti
DSU za prodajo

Delež v osnovnem
kapitalu za prodajo

Embalaža, d.d., Maribor

10.475

6,2734%

5048664

Fructal, d.d., Ajdovščina

343

0,0137%

3

5072000

Kristal Maribor, d.d., Selnica ob Dravi

6.162

0,9137%

4

5033942

Mlinostroj, d.d., Domžale

5.934

7,1214%

Nominalna
vrednost
poslovnega deleža
za prodajo v EUR

Delež v osnovnem
kapitalu
za prodajo

Delniška družba

2. Predmet prodaje sta navedena poslovna deleža:

Zap.št.

Matična
številka

5

5222125

ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., Maribor

7.265,98

2,4833%

6

5283973

Creina Fond, upravljanje z lastnim premoženjem,
d.o.o., Kranj

90.197,96

7,3325%

Družba z omejeno odgovornostjo

Skladno z določbami družbene pogodbe
Creina Fond d.o.o. imajo družbeniki predkupno pravico nakupa predmetnega poslovnega deleža pred drugimi osebami. Družbeniki
družbe ZIM d.o.o. Maribor, imajo prednost
pri nakupu poslovnega deleža pred drugimi osebami, v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za oddajo
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini (kolikor
je zahtevana).
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic oziroma na celoten poslovni delež posamezne
družbe.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe
morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali
drugega ustreznega) registra, ki ni starejši
od 30 dni.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino na transakcijski račun družbe D.S.U.,
d.o.o., št. 02923-0253101949, odprt pri NLB
d.d., in sicer:
– za ponudbo pod zap. št. 1, v višini
4.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Embalaža«;
– za ponudbo pod zap. št. 3, v višini
4.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Kristal Maribor«;
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– za ponudbo pod zap. št. 4, v višini
6.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Mlinostroj«;
– za ponudbo pod zap. št. 5, v višini
1.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa posl. deleža družbe ZIM«;
– za ponudbo pod zap. št. 6, v višini
20.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za
ponudbo nakupa posl. deleža družbe Creina Fond«.
Za 343 delnic družbe Fructal, d.d. varščine ni potrebno vplačati.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih
dneh po končanem izboru. V primeru, da
izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v roku 30 dni po obvestilu o izboru ali plačal kupnine v predvidenem roku,
se šteje da odstopa od nakupa, morebitna
že sklenjena pogodba se šteje za razdrto,
plačana varščina pa ostane prodajalcu kot
skesnina.
6. Kolikor bo ponudbo za nakup delnic
po tem razpisu podala družba – izdajateljica
delnic sama oziroma od nje odvisna družba
ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega
posla pridobitve lastnih delnic v skladu z določbami ZGD-1. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnega deleža podala sama družba (ponudba za nakup lastnega poslovnega
deleža), mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnega poslovnega
deleža v skladu z določbami ZGD-1.
7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic/posl. deleža družbe (navesti naziv družbe) – Ne odpiraj«, najpozneje do 30. 9. 2010
do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila
ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu s 3. točko tega razpisa
nepopolne.
8. Na podlagi tega razpisa družba D.S.U.,
d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji
delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Podrobnejši pogoji tega razpisa so objavljeni na internetnem naslovu: www.dsu.si.
Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu D.S.U.,
d.o.o., vsak delavnik, med 9. in 14. uro, pri
mag. Polonci Sekirnik, tel. 01/589-48-71 ali
01/589-48-65.
D.S.U., družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o.
Št. 10092010
Ob-5749/10
Na podlagi smiselne uporabe 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO – Uradni
list RS, št. 14/07) Borzen, d.o.o., Dunajska
cesta 128a, 1000 Ljubljana, naroča
javno zbiranje ponudb
za nakup neopremljenih ali opremljenih
poslovnih prostorov za potrebe družbe
Borzen, d.o.o.
1. Naročnik: Borzen, organizator trga
z električno energijo, d.o.o., (v nadaljevanju:
Borzen), Dunajska 128a, SI-1000 Ljubljana,
matična številka: 1613383000, identifikacijska številka: SI27799468.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb: nakup poslovnih prostorov za potrebe družbe
Borzen.
3. Pogoji in zahteve:
a) Poslovni prostori se morajo nahajati v Ljubljani, v območju znotraj obvoznice
oziroma v njeni neposredni bližini (do 250
m), in morajo biti dostopni z avtobusom mestnega potniškega prometa.
b) Poslovni prostori so lahko novi ali rabljeni.
c) Poslovni prostori morajo imeti uporabno dovoljenje za poslovne prostore.
d) Poslovni prostori se lahko nahajajo
v objektu, ki je namenjen zgolj poslovni dejavnosti ali mešanem poslovno-stanovanjskem objektu. Prednost imajo objekti, ki služijo zgolj poslovnemu namenu.
e) Poslovni prostori (pisarne, sejne sobe,
ostali zahtevani prostori in pripadajoče komunikacije, ki so v izključni uporabi kupca)
morajo tvoriti funkcionalno zaključeno celoto. Prednost imajo objekti, ki lahko zagotovijo celotno površino v eni etaži.
f) Upravljanje objekta mora biti urejeno.
Upravnik objekta, ki je novogradnja oziroma
je objekt v garancijski dobi, ne sme biti investitor ali z investitorjem povezana oseba
v smislu Zakona o gospodarskih družbah.
g) Potrebe po poslovnih prostorih so naslednje:
Skupna površina poslovnih prostorov
z upoštevanimi površinami pisarn in z vključenimi površinami komunikacijskih in drugih
prostorov, ki bodo predmet nakupa v izključni uporabi kupca, mora biti večja od 550 m2.
Površina skupnih delov stavbe v ponudbi ne
sme biti zajeta.
Poslovni prostori morajo obsegati prostor
za vsaj 35 delovnih mest, pri čemer je lahko
v posameznih pisarnah prostor za več oseb.
Minimalno število pisarn mora znašati vsaj
18. Prednost imajo prostori, v katerih lahko ponudnik zagotovi večje število delovnih
mest od minimalno predvidnega števila.
Naročnik ima glede ponujenih prostorov
naslednje preference glede razporeditve velikosti pisarn:
Pisarna – število
delovnih mest
1 DM
2 DM
3 DM
4 DM
5 DM

Število pisarn
8
3
1
5
1

Dodatno morajo prostori obsegati še
čajno kuhinjo, sanitarije, sobo za strežnike
s tlorisom vsaj 3x4 m ter tudi druge pomožne prostore.
Naročnik bo izvedel oceno primernosti
poslovnih prostorov glede na notranjo organizacijo naročnika in obstoječo sistemizacijo
delovnih mest. Poslovni prostori, ki omogočajo kasnejšo pridobitev dodatnih pisarniških površin, imajo prednost.
Razmerje med pisarniškimi in drugimi
prostori mora biti vsaj 70:30 v korist pisarniških prostorov oziroma morajo pisarniški
prostori obsegati najmanj 70% minimalne
površine, ki je določena na 550 m2.
h) Parkirna mesta
Parkirna mesta so lahko predmet ponudbe za nakup ali najem. Kolikor ponudnik ne
more zagotoviti parkirnih mest, mora navesti
mesečni strošek najema parkirnega mesta
v poslovni stavbi ali njeni bližini (do 250
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m oddaljenosti); razpoložljivost vsaj 10 parkirnih mest mora biti zagotovljena; parkirna
mesta so lahko v stavbi ali na prostem.
i) Elektro in mrežne instalacije – Posamezno delovno mesto mora imeti vsaj 3
mrežne in vsaj 4 električne vtičnice. Pri tem
morajo biti vse komponente kabelskega razvoda kategorije 6. Poslovni prostor mora
omogočati priklop dveh UPS naprav priključne moči 10kW ter vgraditev dveh klimatskih
naprav priključne moči 7kW za potrebe računalniškega centra. Nazivna vrednost glavnih varovalk naj znaša vsaj 3x50A.
Poslovni prostori so lahko opremljeni ali
neopremljeni. Naročnik bo kupil nepremičnine po ceni za neopremljene prostore oziroma bo ponudbe primerjal na podlagi cene
neopremljenih poslovnih prostorov. V primeru ponudbe za opremljene prostore mora
ponudnik ločeno prikazati ceno za opremo,
pri čemer naročnik opreme ni dolžan kupiti.
4. Kriteriji za izbor
a) Ponudbena cena;
b) Ustreznost poslovnih prostorov glede
na izpolnjevanje zahtev;
c) Ustreznost lokacije: pogostost in kvaliteta javnega prometa, dostopnost javnega programa (restavracije, trgovine, hoteli, konferenčni objekti, banke …), kvaliteta
delovnega okolja. Prednost imajo poslovni
prostori, ki niso v poslovno industrijskih conah ali v okviru nakupovalnih središč, bližina
obvoznice je prednost.
d) Ustreznost rešitve organizacije tlorisa
poslovnih prostor glede na potrebe delovnega procesa naročnika; ponudniki lahko
pridobijo na vpogled obstoječo sistemizacijo
delovnih mest.
e) Dnevna svetloba v pisarniških prostorih je obvezna, v sejnih sobah pa predstavlja
prednostni kriterij.
f) Sposobnost zagotovitve bremen prostega prenosa lastninske pravice na nepremičnini mora biti izkazana že v ponudbi.
Borzen si pridržuje pravico, da s ponudniki, ki bodo podali ustrezne ponudbe, izvede dodatna pogajanja.
5. Rok za sklenitev pogodbe
Rok za sklenitev pogodbe je 30. 11.
2010, rok za predajo nepremičnine v posest pa 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma
najkasneje 8. 12. 2010.
6. Plačilni pogoji: plačilni pogoji bodo dogovorjeni v okviru pogajanj.
7. Ponudbena cena
Št.

1.

Opis

Enota
mere

1

2

Poslovni prostor

m2

Količina Cena/EM
3

4

Skupaj
Parkirna mesta niso nujno predmet ponudbe. V primeru nakupa parkirnih mest se
bo število le teh določilo v okviru pogajanj.
Za rabljene poslovne prostore je potrebno navesti povprečno višino mesečnih
obratovalnih stroškov na m2 površine. Povprečje se računa za zadnji dve leti uporabe
poslovnih prostorov oziroma če je nepremičnina novejša za celotno obdobje obratovanja nepremičnine. Za nove poslovne
prostore mora ponudnik navesti oceno višine mesečnih obratovalnih stroškov na m2
površine.

Ponudbena cena za najem parkirnih
mest mora biti prikazana na naslednji način:

Št.

Opis

Enota
mere

količina

Cena/EM/
mesec

Skupaj

1

2

3

4

5=3*4

1.

Parkirno mesto
notranje

Kos

2.

Parkirno mesto
zunanje

Kos

Skupaj
Ponudbena cena za nakup parkirnih
mest mora biti prikazana na naslednji način:

Št.

Opis

Enota
mere

količina

Cena/EM

Skupaj

1

2

3

4

5=3*4

1.

Parkirno mesto
notranje

Kos

2.

Parkirno mesto
zunanje

Kos

Skupaj

Skupaj
5=3*4

8. Način, mesto in čas oddaje vseh ponudb
Ponudniki morajo ponudbe pripraviti
v slovenskem jeziku, ki jih predložijo v papirni obliki najkasneje do 10. ure, dne 4. 10.
2010, na naslov Borzen, organizator trga
z električno energijo, d.o.o., Dunajska 128a,
SI-1000 Ljubljana, priporočeno po pošti s povratnico ali osebno v tajništvo naročnika.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: zbiranje ponudb za nakup neopremljenih ali opremljenih poslovnih prostorov
za potrebe družbe Borzen, d.o.o., številka:
JZP NPP-1004/2010 s pripisom Ne odpiraj
– Zbiranje ponudb!
Na zadnji strani mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika.
9. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe
Zainteresirani ponudniki morajo ponudbi
predložiti vsaj naslednjo dokumentacijo:
– ZK izpisek za predmet ponudbe, ki ne
sme biti starejši od 15 dni od roka za predložitev ponudb;
– kopijo Uporabnega dovoljenja za poslovno stavbo;
– tloris poslovnih prostorov oziroma tloris
idejne rešitve poslovnih prostorov, kolikor
prostori še niso dokončani oziroma jih je potrebno za potrebe naročnika prilagoditi;
– seznam vseh prostorov z navedbo kvadratur in seštevkov vseh prostorov;
– dokazila o morebitni obnovi, kolikor so
bili prostori prenovljeni v zadnjih petih letih;
– dokazila o višini obratovalnih stroškov
oziroma metodologija izračuna višine obratovalnih stroškov za nove stavbe.
Če ponudniki ne bodo predložili zgoraj
navedenih dokumentov, jih Borzen lahko pozove k dopolnitvi ponudbe. Kolikor ponudbe
ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo Borzena in v določenem roku, bo njihova ponudba
izločena iz ocenjevanja.
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10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Borzen si pridržuje pravico, da s ponudniki, ki bodo podali ustrezne ponudbe, izvede dodatna pogajanja.
Naročnik si po prejemu vseh ponudb pridržuje pravico preveriti tudi druge ponudbe
na trgu, pri čemer bo pri preverjanju takšnih
ponudb upošteval kriterije iz tega javnega
poziva.
Stroške priprave ponudbe nosijo ponudniki.
11. Dodatne informacije in vprašanja
Dodatne informacije lahko dobite pri
naročniku, in sicer je kontakta oseba Aleš
Jurak, tel 01/620-76-07, e-pošta: ales.jurak@borzen.si. Dodatne informacije je mogoče dobiti do dne 30. 9. 2010, do 13. ure.
12. Ustavitev postopka: naročnik lahko
ves čas trajanja postopka, le tega prekine ali
ustavi, brez obrazložitve in brez obveznosti
do ponudnikov, ki so oddali ponudbe. V takem primeru naročnik ponudnikom ni dolžan
povrniti nobenih stroškov, ki bi jih ponudniki
utrpeli pri pripravi ponudbe, ali povrniti škode, ki bi ponudnikom nastala v zvezi s tem
postopkom.
13. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
veljati do vključno 30. 11. 2010.
Borzen, d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-18/2010/3(134-13)
Ob-5744/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka NARCISA – Stranka rdečega
prahu, s skrajšanim imenom NARCISA in
s sedežem na Slovenskem Javorniku, Cesta
Alojza Travna 22. Znak stranke sestavlja napis NARCISA v rdeči barvi (C0, M100, Y100,
K0), napisano v črkovni vrsti Eras Bold ITC
ter obris plavža in cvet narcise v beli barvi,
vse odtisnjeno na podlagi v obliki silhuete zobnika in Karavank v rdeči barvi (C0,
M100, Y100, K0).
Kot zastopnik politične stranke NARCISE – Stranke rdečega prahu se v register
političnih strank vpiše Miha Rebolj, EMŠO:
2209977500331, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Jesenice,
Cesta Maršala Tita 102.
Matična številka politične stranke je:
4024567.

Št. 2153-17/2010/4(134-13)
Ob-5745/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka Stranka Humana Slovenija,
s skrajšanim imenom Humana Slovenija in
s kratico imena HS ter s sedežem na Ptuju,
Rogaška cesta 36. Znak stranke je lipov list
v svetlo zeleni barvi, na beli podlagi, napis
Stranka Humana Slovenija v olivno zeleni
barvi in dve roki, ki se stikata, v beli barvi
obrobljeni s črno barvo.
Kot zastopnik politične stranke Stranke Humane Slovenije se v register političnih strank vpiše Miran Šic, EMŠO:
0109961500232, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Ptuj, Rogaška cesta 36.
Matična številka politične stranke je:
4024559.
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Evidence sindikatov
Št. 101-30/2010-3
Ob-4649/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Šiška, se z dnem 31. 5. 2010 iz evidence
statutov sindikatov izbrišejo pravila/statut
Sindikata Bioprod KS 90 Konfederacija
sindikatov Slovenije z naslednjimi podatki:
zaporedna številka vpisa v evidenco: 147,
ime in kratica sindikata: Sindikat Bioprod
KS 90, sedež sindikata: Stegne 25a, Ljub
ljana.
Št. 101-57/2010-7
Ob-5503/10
Pravila Sindikata Autocommerce d.d.
Ljubljana – Neodvisnost KNSS, Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, vpisana 19. 1.
1994, z odločbo Občine Ljubljana Bežigrad,
številka 028-5/94-3, v evidenco statutov sindikatov pri Občini Ljubljana Bežigrad, pod
zaporedno številko 99, se z dnem 27. 7.
2010 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-35/2010-7
Ob-5540/10
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije Slovanske knjižnice,
Einspielerjeva 1, z dne 22. 5. 2001, vpisana
v evidenco pod številko 4/2001, se z dnem
9. 6. 2010 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Bežigrad.
Št. 101-36/2010-7
Ob-5541/10
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije – Knjižnice Bežigrad,
Ljubljana, Einspielerjeva 1, z dne 1. 6. 2001,
vpisana v evidenco pod številko 5/2001, se
z dnem 9. 6. 2010, izbrišejo iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Bežigrad.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5717/10
Samostojni podjetnik Kvazar – Programska oprema Žarko Živanović s.p., s skrajšano firmo Kvazar Žarko Živanović s.p.,
s sedežem Cankarjeva ulica 26, 2000 Maribor, matična številka 3462781000, zaradi
ponovnega postopka prenosa podjetja na
novo kapitalsko družbo, preklicujem objavo
št. Ob-2274/10, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 25 z dne 26. 3. 2010 in vnovič podajam naslednjo objavo:
Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena v zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1, podjetnik Kvazar
– Programska oprema Žarko Živanović s.p.,
s skrajšano firmo Kvazar Žarko Živanović
s.p., s sedežem Cankarjeva ulica 26, 2000
Maribor, matična številka 3462781000, obveščam upnike, da bom prenesel dejavnost
na novoustanovljeno družbo, po postopku
in na način, kot je opredeljen v 668. do
672. členu ZGD-1 ter da bom z dnem vpisa
prenosa podjetja na novo kapitalsko družbo
v sodni register, prenehal opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik.
Kvazar Žarko Živanović s.p.
Št. 293/2010
Ob-5718/10
Ludvik Šinko, samostojni podjetnik s firmo Kleparstvo Ludvik Šinko s.p., s sedežem
v Skakovcih 37, matična št. 5188631000,
davčna št. SI11987553, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi
s smiselno uporabo določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da nameravam v skladu z določbo
668. člena ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje
statusno preoblikovati s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo. Predvidena
firma nove družbe bo Kleparstvo, krovstvo
Šinko d.o.o.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal poslovati z dnem vpisa preoblikovanja
v oziroma prenosa podjetja na novo družbo
v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja
podjetnika bo postala nova kapitalska družba univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela vsa sredstva in obveznosti podjetja
do virov sredstev in vstopila v vsa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem
podjetnika.
Kleparstvo
Ludvik Šinko s.p.
Ob-5752/10
Likvidacijski upravitelj zavoda EKODA
Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana –
v likvidaciji, matična št. 5688299, na podlagi
pooblastil iz 412. člena ZGD-1, objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom:
1. Ustanovitelj zavoda EKODA Zavod
za raziskovanje okolja, Ljubljana, Glinškova
ploščad 18, Južnič Jakob, je dne 2. 4. 2010
sprejel sklep o prenehanju zavoda in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Južnič Jakob, Glinškova ploščad
18, 1000 Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/15616, dne 7. 5. 2010,
v sodni register vpisalo začetek redne likvi-

dacije nad zavodom EKODA Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana – v likvidaciji.
4. Upniki zavoda Ekoda Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana – v likvidaciji, se
pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo
svoje terjatve do zavoda v likvidaciji in jih
v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno
pošto na naslov sedeža zavoda EKODA Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana – v likvidaciji, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike zavoda EKODA Zavod za raziskovanje okolja,
Ljubljana – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe
v likvidaciji.
EKODA Zavod za raziskovanje okolja,
Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Jakob Južnič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5756/10
Na podlagi sklepov družbenikov družbe Finestra družba za gradnjo in posredovanje d.o.o., Peričeva ulica 35, Ljubljana,
matična št. 3289095000, z dne 13. 9.
2010, se osnovni kapital družbe, ki znaša skupaj 255.000,00 EUR, zmanjša za
247.500,00 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju 7.500,00 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1, direktor družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
Finestra d.o.o.
direktor Željko Banović

Sklici skupščin
Ob-5687/10
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Grad Prestranek d.d., Prestranek, sklicujem
skupščino
družbe Grad Prestranek, turizem,
kmetijstvo in storitve, d.d., Na gradu 9,
6258 Prestranek,
ki bo potekala v torek, 19. 10. 2010, ob
10. uri, na naslovu Šmartinska cesta 111,
Ljubljana, v prostorih notarske pisarne Marine Ružič-Tratnik, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, otvoritev skupščine ter izvolitev in imenovanje delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Željko Miklič, za preštevalko
glasov pa Urško Maček. Skupščini bo prisostvovala notarka Marina Ružič-Tratnik.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave ter poročilom nadzornega sveta
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom ter poročilom nadzornega
sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009. Družba
je v letu poslovala z dobičkom v znesku
51.489 EUR. Bilančna izguba na dan 31. 12.
2009 tako znaša 1.560.769,00 EUR.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se bilančni dobiček uporabi za
pokrivanje izgube preteklih let. Skupščina
potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2009 in njima
podeljuje razrešnico.
4. Dokapitalizacija družbe.
Predlog sklepa: uprava poziva skupščino, da dokapitalizira družbo v višini
1.000.000,00 EUR, skladno z udeležbo
v osnovnem kapitalu. Namen dokapitalizacije je finančno prestrukturiranje s ciljem zagotovitve ugodnejše strukture virov sredstev
s povečanjem kapitala zaradi potreb družbe.
Skupščina pooblašča upravo, da v primeru
neuspešne dokapitalizacije družbe s strani
obstoječe lastniške strukture, pozove tudi
druge zainteresirane fizične in pravne osebe
h dokapitalizaciji, pri čemer prednostno povabi sedanje upnike družbe, da konvertirajo
svoje terjatve v osnovni kapital družbe.
5. Opredelitev povračila stroškov članov
nadzornega sveta za udeležbo na sejah.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
se odpovedujejo povračilu vseh stroškov za
udeležbo na sejah. Odpoved velja za leto
2010 in velja do preklica.
6. Spremembe in uskladitev statuta družbe zaradi spremembe ZGD-1.
Na predlog nadzornega sveta in uprave
se sprejmejo spremembe statuta v predlaganem besedilu.
7. Razno.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s ponudbo večinskega delničarja družbe, da
odkupi delnice preostalih delničarjev družbe.
Kolikor preostali delničarji družbe po ponujenih pogojih ne bi želeli prodati delnice, bo
večinski delničar predlagal uvedbo postopka
izključitve manjšinskih delničarjev v smislu
384. člena ZDG-1.
Predlagatelja skupščinskih sklepov skupščine sta uprava in nadzorni svet. Gradivo
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, Na gradu 9, 6258 Prestranek, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure,
v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in
njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega
stavka. Delničar lahko na skupščini družbe
uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz
prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
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dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni
potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki
družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
in se najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino pisno prijavijo družbi. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo delničarji sami
ali po svojih zakonitih zastopnikih oziroma
pooblaščencih.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu
s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.
Grad Prestranek d.d.
uprava družbe
Josip Vidic
Ob-5688/10
Na podlagi 295. člena ZGD-1 ter v skladu z 38. členom Statuta družbe Geostroj,
podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16, sklicuje
uprava
13. skupščino
družbe Geostroj podjetje za strojno pro
izvodnjo in vzdrževanje d.d., Ljubljana,
Dimičeva 16,
ki bo dne 18. 10. 2010, ob 9. uri, v Ljub
ljani, v prostorih družbe Geostroj d.d., Dimičeva 16, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočega
skupščine se izvoli odvetnik: Tomaž Čad.
Izvolita se preštevalki glasov: Saša Blagus in Ivica Vidic.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka: Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2009 in poročilom NS za leto 2009
ter odločanje o uporabi bilančnega dobička
in pokrivanju izgube leta 2009 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in NS za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa 2.a:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009 in poročilom NS
za leto 2009.
Predlog sklepa 2.b:
Bilančna izguba leta 2009 znaša
421.937,00 EUR. Del bilančne izgube v višini 134.751,40 EUR se pokriva iz prenesenega dobička preteklih let, del v višini
253.406,11 EUR iz rezerv iz dobička in del
v višini 33.779,49 EUR iz kapitalskih rezerv
(splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala).
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
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2009 in jima za leto 2009 tudi podeljuje
razrešnico.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnosti v družbi se uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti za leto 2008
(Uradni list RS, št. 17 z dne 19. 2. 2008)
tako, da dejavnosti družbe na novo glasijo:

L68.100

C25.110

M74.900

C25.120
C25.611
C25.619
C25.620
C25.710
C25.731
C25.732
C28.110
C28.120
C28.130
C28.220
C28.240
C28.290
C28.410
C28.920
C33.110
C33.120
C33.200
F43.990
G45.200
G45.310
G46.120
G46.140
G46.150
G46.190
G46.620
G46.630
G46.690
G46.740

G46.900
G47.520

proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov
proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva
prekrivanje kovin s kovino
druga površinska in toplotna
obdelava kovin
mehanska obdelava kovin
proizvodnja rezil in jedilnega
pribora
proizvodnja ročnega orodja
proizvodnja orodja za stroje
proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna
vozila
proizvodnja naprav za fluidno
tehniko
proizvodnja črpalk
in kompresorjev
proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav
proizvodnja ročnih strojev
in naprav
proizvodnja drugih strojev
in naprav za splošne namene
proizvodnja strojev
za oblikovanje in obdelavo
kovin
proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev
popravila kovinskih izdelkov
popravila strojev in naprav
montaža industrijskih strojev
in naprav
druga specializirana gradbena
dela
vzdrževanje in popravilo
motornih vozil
trgovina na debelo z rezervnimi
deli in opremo za motorna
vozila
posredništvo pri prodaji goriv,
rud. kovin, tehničnih kemikalij
posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme,
ladij, letal
posredništvo pri prodaji
pohištva, predmetov in naprav
za gospodinjstvo in železnine
nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih
izdelkov
trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji
trgovina na debelo
z rudarskimi in gradbenimi
stroji
trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za
ogrevanje
nespecializirana trgovina na
debelo
trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami
in steklom

L68.200
M71.112
M71.121
M71.129

N77.320
N77.390
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trgovanje z lastnimi
nepremičninami
oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
krajinsko arhitekturno,
urbanistično in drugo
projektiranje
geofizikalne meritve, kartiranje
druge inženirske dejavnosti
in tehnično svetovanje
drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem in zakup
dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev
v najem in zakup.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine izdela in potrdi notarka
Majda Lokošek iz Domžal.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoj za udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice je, da se delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci
pisno prijavijo pred skupščino. Delničarji
se lahko prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko pridobijo popolna besedila
listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1, v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik, od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Geostroj d.d.
uprava družbe
Igor Blejec, univ. dipl. ek.
Ob-5734/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-b) in 8.3. člena Statuta Triglav naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska 54,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
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2. izredno skupščino
Triglav naložbe, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 18. 10. 2010, ob 10. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Črt Slokan.
Za preštevalko glasov se imenuje Barbaro Demšar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1).
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v višini
31.767.629,56 EUR se zmanjša za znesek
14.561.844,24 EUR, tako, da po zmanjšanju
znaša 17.205.785,32 EUR.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je pokrivanje izgube iz preteklih let v višini
14.561.844,24EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom
ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2009.
Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša
pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek
delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po
njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR,
se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu
delnic.
3. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji predlog sklepa:
Spremeni se točka 4.1 statuta družbe, ki
po spremembi glasi:
»4.1. Osnovi kapital družbe znaša 17.205.785,32 EUR in je razdeljen na
13.182.366 imenskih navadnih kosovnih
delnic.«
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži seje skupščine
in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško
knjigo in svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavi najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine, to je do 14. 10. 2010.
Delničar uresničuje svojo glasovalno
pravico glede na število kosovnih delnic,
ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi
vpisane na njegovo ime na konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je do
konca dne 14. 10. 2010.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca, ki ostane deponirano
na sedežu družbe. Ne glede na predhodni
stavek, je pooblastilo lahko poslano družbi
po elektronski pošti, na naslov: info@triglavfd.si, in sicer mora biti pooblastilo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
uporablja. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa.
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Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska 54, vsak delovni dan, med 10. in
12. uro. Gradivo, obrazec prijavnice in pooblastila je dostopno na spletni strani družbe:
www.triglav-fd.si.
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine
Osnovi
kapital
družbe
znaša
31.767.629,56 EUR in je razdeljen na
13.182.366 imenskih navadnih kosovnih
delnic. Število vseh glasovalnih pravic na
dan sklica skupščine je 13.182.366. Vsaka
kosovna delnica daje delničarju en glas.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda z obrazložitvijo. Predlogi delničarjev so lahko le
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za
dodatne točke dnevnega reda pošljejo tudi
v skenirani obliki kot priponko po elektronski
pošti, na naslov: info@triglav-fd.si.
Triglav naložbe,
finančna družba d.d.,
uprava družbe
Št. 9/10
Ob-5751/10
V skladu z določili 29., 30., 32. in 39. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe
z dne 13. 9. 2010 sklicuje uprava družbe
36. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 18. 10. 2010,
ob 11. uri, v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3,
v sejni sobi 607/VI, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca
glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in
ugotovi sklepčnost ter sprejme dnevni red,
v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z vložki.
Predlog sklepa:
a) Za povečanje svojega osnovnega kapitala z vložki v znesku 12.800.000,00 EUR
izda Zavarovalnica Maribor d.d. 2.000.000
navadnih (rednih) kosovnih delnic po vrednosti 6,40 EUR za posamezno delnico.
b) Pogoje in roke za vpis ter vplačilo
delnic določi in v skladu z določili Statuta
Zavarovalnice Maribor d.d. objavi uprava
družbe.
3. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini imajo delničarji,
ki bodo na dan 14. 10. 2010 vpisani v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje štiri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,

tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3, 2507 Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do 14. 10. 2010, oziroma bodo
tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim
pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 14. 10. 2010, oziroma ga
tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Gradivo, na katerem temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe, je na vpogled
v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI,
vsak delovni dan, od 12. do 14. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.
Predlogi delničarjev: morebitne nasprotne predloge naj delničarji, kolikor želijo, da
bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe
pisno z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, uro pozneje, to je ob 12. uri.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-5753/10
Uprava družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje,
v skladu z 41. točko statuta sklicuje
23. redno skupščino
družbe Mineral d.d.,
ki bo dne 19. 10. 2010, ob 13. uri, v veliki
sejni sobi v petem nadstropju poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18,
1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2009 in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
3. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2009 in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, potrjenim s strani nadzornega sveta, na njegovi seji dne 26. 7. 2010,
ter s Poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2009 znaša
0 EUR.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizorska hiša Constantia plus d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
uprava družbe
Ob-5757/10
Na podlagi 11. točke Statuta delniške
družbe Petovia avto Ptuj d.d., Ormoška c.
23, Ptuj, uprava in nadzorni svet družbe
sklicujeta
16. skupščino delničarjev
družbe Petovia avto Ptuj, d.d.,
ki bo v sredo, 20. 10. 2010, z začetkom
ob 8. uri, v prostorih uprave družbe, Ormoška 23, 2250 Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:
Za predsednika 16. redne skupščine se
izvoli Mojca Furek, za preštevalki glasov se
izvolita Tanja Smolinger in Milica Pukšič.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
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2. Iztisnitev malih delničarjev.
Predlog sklepa za izključitev manjšinskih
delničarjev iz družbe Petovia avto Ptuj d.d.,
Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj.
Družbenik Silina d.o.o., Ormoška cesta 23,
2250 Ptuj, matična številka 1270583000,
davčna številka 24862681 (glavni delničar), ki
je imetnik 96,63% osnovnega kapitala družbe Petovia avto Ptuj d.d., Ormoška cesta 23,
2250 Ptuj, matična številka 5037719000,
davčna številka 25802216 predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
Predlog sklepa
Vse delnice manjšinskih delničarjev se
v celoti prenesejo na glavnega delničarja,
družbo Silina d.o.o., Ormoška cesta 23,
2250 Ptuj. Manjšinskim delničarjem bo za
prenesene delnice izplačana primerna denarna odpravnina.
Primerna denarna odpravnina je bila določena z upoštevanjem premoženjskega in
profitnega stanja družbe na dan 31. 8. 2010
in je določena v višini 90,30 € na delnico.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled za vse točke dnevnega reda,
v tajništvu uprave na sedežu družbe, kontaktna oseba je Tanja Smolinger, vsak delovnik, od 9. do 11. ure, od dneva sklica
skupščine do zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev
k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ptuju, Ormoška 23.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Ptuju, Ormoška 23. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj d.d.
uprava družbe
Katja Šilec
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Zavarovanja terjatev
SV 941/10
Ob-5719/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 941/10
z dne 9. 9. 2010, je bila nepremičnina, to
je trisobno stanovanje, številka 30, v skupni izmeri 69,57 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, v izmeri 1,90 m2, ki se nahaja
v VI. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Knafelčeva ulica 26, stoječi na parceli številka 1621/001, katastrska občina
Spodnje Radvanje, last dolžnice zastaviteljice Vide Kocbek ter dolžnika – zastavitelja
Franca Kocbeka, oba stanujoča Knafelčeva
ulica 26, 2000 Maribor, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 8.
2010, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka:
5860580000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnice –
zastaviteljice Vide Kocbek na temelju kreditne pogodbe številka 100906873749, v višini
25.800,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 10. 9. 2035, oziroma
z zapadlostjo na dan odpoklica upnice ter za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Franca
Kocbeka na temelju kreditne pogodbe številka 100906870374, v višini 30.000,00 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 10. 9. 2035, oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
SV 1203/09, DK 058/09
Ob-5735/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 1203/09 z dne 21. 10.
2009, je bil poslovni prostor št. 17/P, v pritličju objekta »B« Centra za gradom, Beblerjeva ul. št. 2/B – Koper, Markovec, v izmeri
27,70 m2, stoječe na parc. št. 249, 261 in
262, vse k.o. Semedela, ter poslovni prostor št. 14/P, v pritličju objekta »B« Centra
za gradom, Beblerjeva ul. št. 2/B – Koper,
Markovec, v izmeri 26,42 m2, stoječe na
parc. št. 249, 261 in 262, vse k.o. Semedela, zastavljen v zavarovanje terjatev upnice delniške družbe Abanke Vipa d.d., m.
št. 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta št. 58, vknjižena hipoteke za
zavarovanje denarne terjatve v višini v višini 400.000,00 EUR glavnice, s pp, z obr.

mero sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja,
povečanega za 4,68 odstotne točke letno,
z zapadlostjo 5. 9. 2012 in ostalimi pogoji
vračila, kot izhaja iz pogodbe o dolgoročnem kreditu, št. 1165585, z dne 5. 8. 2009,
s klavzulo izvršljivosti, Aneksa št. 1, k pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 1165585
z dne 5. 8. 2009, aneks z dne 31. 8. 2009,
s klavzulo izvršljivosti ter Aneksa št. 2, k pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 1165585
z dne 5. 8. 2009, aneks z dne 6. 10. 2009,
s klavzulo izvršljivosti in iz notarskega zapisa sporazum o zavarovanju denarne terjatve notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št.
SV 1203/09 z dne 21. 10. 2009.
SV 1496/2010
Ob-5770/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1496/2010, z dne 10. 9.
2010, je bilo zastavljeno stanovanje, v skupni izmeri 58.02 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši, na naslovu Goričane 69, stoječi
na parc. št. 933/2, k.o. Preska, ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe, skupnih prostorih in zemljišču, ki je
v lasti Lidije Djordjević, na podlagi kupne pogodbe, št. 69/60-1993, z dne 18. 11. 1993,
sklepa o dedovovanju II D 429/2002 z dne
21. 1. 2002, in dodatnega sklepa o dedovanju z dne 23. 9. 2002, prodajne pogodbe in
služnostne pogodbe, z dne 20. 6. 2003, in
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 1. 2008,
in sicer v korist upnice Volksbank Kärnten
Süd, e. Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6,
Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki,
s pogodbeno letno obrestno mero v višini
6.75%, z zapadlostjo zadnjega obroka 20. 8.
2025 in z možnostjo predčasnega odpoklica
upnika.
SV 996/2010
Ob-5771/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 10. 9. 2010, opr. št.
SV 996/2010 je bilo stanovanje št. 24, v 4.
nadstropju, v neto tlorisni površini 75,35 m2,
v stavbi z ident. št. 396.ES in naslovom
Cesta Jaka Platiše 9, Kranj, stoječi na zemljišču parc. št. 207/7, vpisani v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri vl.
št. 870, k.o. Klanec, last zastaviteljev Ni-

noslava Pavkova, Frankovo naselje 156,
Škofja Loka, in Mateja Jošta, Šuštarjeva
kolonija 25, Trbovlje, na podlagi prodajne
pogodbe opr. št. SV 948/2010 z dne 31. 8.
2010, sklenjene med Slavkom Kancilijo in
Bredo Drinovc Kancilija, oba Cesta Jaka
Platiše 9, Kranj, kot prodajalcema, ter Ninoslavom Pavkom in Matejem Joštom, kot
kupcema, zastavljeno v korist zastavne
upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična
številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 78.000,00 EUR s pp,
s pogodbeno sestavljeno obrestno mero
v višini trimesečnega Euriborja + 1,70%
obrestnim pribitkom letno, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje dne 18. 9. 2035
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski
kredit, št. 888506-001.
SV 936/2010
Ob-5788/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 936/2010, z dne 9. 9.
2010, je bila nepremičnina, in sicer: dvosobno stanovanje, št. 10 (prej številka 12),
v II. nadstropju oziroma številka etaže 5,
stanovanjske hiše, na naslovu Maistrova
ulica 019, Šentilj v Slovenskih goricah, v izmeri neto tlorisni površini 78,26 m2, stoječa na parceli št. 963/31, ki je pripisana pri
vložni številki 218, katastrska občina (564)
Šentilj v Slovenskih Goricah, katere lastnika sta zastavitelja Aleš Slana in Tamara
Mažgon Slana, oba stanujoča Maistrova
ulica 19, Šentilj v Slovenskih goricah, vsak
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 9. 1993, sklenjene med prodajalko Občino Pesnica ter kupcema Kotolenko Cvetko in Kotolenko Antonom, prodajne
pogodbe z dne 12. 2. 2004, sklenjene med
prodajalcema Kotolenko Cvetko in Kotolenko Antonom ter kupcema Mažgon Tamaro in
Slana Alešem ter zemljiškoknjižnega dovolila h kupoprodajni pogodbi z dne 17. 9. 1993
in prodajni pogodbi z dne 12. 2. 2004, opr.
št. SV 933/2010, z dne 9. 9. 2010, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 32.400,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 166/2009
Os-1946/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka
Šušteršič, Slovenska cesta 27, Ljubljana,
zoper dolžnico Ljiljano Hudina, Janeževa gorca 30, Bizeljsko, zaradi izterjave
11.846,50 EUR, po izvršitelju Janku Zorčiču dne 22. 2. 2010 zarubilo nepremičnino,
to je trisobno stanovanje št. 2, na naslovu
Bizeljska cesta 45, Bizeljsko, v večstanovanjskem bloku, v skupni izmeri 93,03 m2,
ki obsega kuhinjo, 3 sobe, hodnik, WC,
kopalnico, shrambo, teraso, prostor pred
WC in kopalnico, kletne prostore, parc.
št. 747/3, vl. št. 817, k.o. Bizeljsko, ki je
v lasti dolžnice Ljiljane Hudina, Janeževa
gorca 30, Bizeljsko.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik
zastavno pravico na nepremičnini z učinki
tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 1. 3. 2010
In 223/2010
Os-5603/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št. In 223/2010 z dne 13. 7.
2010, je bil dne 18. 8. 2010 opravljen v korist upnika Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, Tržič, ki ga zastopa odvetnik
Janez Kikel iz Tržiča, proti dolžnici Domi
Babič, Bistrica 39, Tržič, zaradi izterjave
413,29 € s pripadki, rubež nepremičnine, to
je dvosobnega stanovanja, v 1. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Bistrica 39, Tržič, v lasti dolžnice Dome Babič,
Bistrica 39, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 9. 2010
VL 201697/2009
Os-5432/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 201697/2009,
z dne 31. 12. 2009, in rubežnega zapisnika
izvršiteljice Branke Horvat Zec iz Maribora,
z dne 24. 6. 2010, je bila zarubljena nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje,
št. 13, stavba št. 1186, v 4. nadstropju,
v izmeri 53,70 m2, na naslovu Knafelčeva
ulica 24, Maribor, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnice Danice Kukovec,
Knafelčeva ulica 24, Maribor, v korist upnika Kommunio d.o.o., Cesta v Kleče 12,
Ljubljana, zaradi izterjave 2.210,96 EUR
s pripadki.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5187/2008
Os-5159/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na pred
log predlagatelja Hypo Leasing, podjetje za
financiranje d.o.o., objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 111/90-SPB-PP 1-F z dne 4. 9.
1991, sklenjene med prodajalcema SGP
Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad Celje,
p.o. ter kupcem SGP Galjevica, Vlahovičeva
2, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera F2 v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina 2.E, v vl. št. 5746/3, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 4. 2006,
sklenjene med prodajalcem Mitjo Logarjem,
Ljubljanska cesta 84, Domžale, ter predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 7. 2010
Dn 2375/2010
Os-5161/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na pred
log predlagatelja Zdenka Opalički, Kamniška cesta 13, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
kupoprodajne pogodbe št. 1192 z dne 7. 10.
1971, sklenjene med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem in Bužga Slavko, stanujoča Veliki Poljanski nasip 48, Ljubljana, kot kupovalko, darilne pogodbe z dne 24. 2. 1993,
sklenjene med Bužga Slavko, Župančičeva
ulica 9, Domžale, kot darovalko in Kozlevčar
Milanom, Mevkuža št. 19, Zgornje Gorje, kot
obdarjencem, kupoprodajne pogodbe z dne
15. 10. 1993, sklenjene med Kozlevčar Milanom, stanujoč Mevkuž 19, Zgornje Gorje,
kot prodajalcem, in Turk Darkom, Reboljeva
16, Ljubljana ter menjalne pogodbe z dne
26. 10. 1993, sklenjene med Drenšek Marjanom, Metoda Mikuža 20, Ljubljana, kot
prvo pogodbene stranke in Turk Darkom,
Reboljeva 16, Ljubljana, kot drugo pogodbene stranke.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bila garsonjera št. 3, v pritličju stanovanjskega stolpiča B V – Domžale, sedaj
vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 3.E, v vložku 6185/4, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10. 1996,
sklenjene med Marjanom Drenškom, Žu-

pančičeva 9, Domžale, kot prodajalcem, in
predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2010
Dn 2233/2009
Os-5163/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Antona Horvata in Katje Horvat, oba Aškerčeva 25, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
23. 5. 1997, sklenjene med prodajalcem
Andoljšek Vladimirjem, takrat Titova 45, Jesenice, in predlagateljema kot kupcema.
Predmet pogodb, katere izvirnik se je
izgubil je bil solastniški delež Andoljšek Vladimirja v višini 1/2 na parc. št. 5228/5, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 7. 2010
Dn 4837/2008
Os-5166/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na pred
log predlagateljice Marije Beden, Škrjančevo 15, Radomlje, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupne
pogodbe z dne 30. 12. 1965 ter dodatka k tej
pogodbi z dne 15. 12. 1966, sklenjenih med
prodajalcem Papirnica Količevo Domžale in
kupcem Beden Metodom, Škrjančevo 15,
Radomlje.
Predmet listin, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo stanovanje na naslovu Škrjančevo 15, Radomlje, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 6.E, v vložku
5805/7, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka (do 1/3),
ter Matilde Beden, Škrjančevo 15, Radom
lje (do 2/3), na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št.
D 66/95 z dne 20. 1. 1997.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo solastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 7. 2010
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Dn 3341/2009
Os-5168/10
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Danice Huth, Župančičeva
ulica 7, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št. 58, z dne 6. 11.
1968, sklenjena med Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem in Žemut Ljudmilo, Taborska
ulica n.h. Domžale, kot kupovalko, ter kupoprodajne pogodobe z dne 30. 3. 1979, sklenjene med Žemut Ljudmilo, Župančičeva 7,
Domžale, kot prodajalko in Huth Danico,
Župančičeva 7, Domžale, kot kupovalko.
Predmet pogodb katerih izvirnika sta
se izgubila, je bilo enosobno stanovanje,
št. 31, v IV. nadstropju stanovansjkega stolpiča B-I, Domžale, sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina, št. 32.E, v vložku
6229/33, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3.
1979, sklenjene med Žemut Ljudmilo, Župančičeva 7, Domžale, kot prodajalko in
Huth Danico, Župančičeva 7, Domžale, kot
kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 5047/2009
Os-5171/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Urške Novak Matič, Kidričeva ulica 111, Trzin, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kup
ne pogodbe z dne 22. 11. 1971, sklenjene
med prodajalcem GIP Beton Zagorje ob
Savi in kupcem Trlep Tone (naslov neznan)
ter kupne pogodbe z dne 3. 3. 1973, sklenjene med prodajalcem Trlep Tone, Prešernova
21, Radomlje, in kupcem Neralič Anko, Prešernova 21, Radomlje.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila je bila garsonjera št. 1, v stanovanjskem bloku na naslovu Prešernova cesta
21, Radomlje, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 1.E, v vl. št. 1528/2,
k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 3. 2008,
sklenjene med prodajalcem Darko Urbanija,
Jamova ulica 16, Duplica pri Kamniku, ter
predlagateljico kot kupovalko, ter na podlagi pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim z dne 8. 5. 2009,
sklenjena med zemljiškoknjižnim lastnikom
Občino Domžale, ter predlagateljico, kot lastniško posestnico.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 7. 2010
Dn 3340/2010
Os-5173/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Radenko Zrnić, Koroškega ba-
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taljona 13, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
kupoprodajne pogodbe št. 45, z dne 9. 9.
1968, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem in Močnik Dušanom, Preserje
št. 39, Radomlje, kot kupcem, kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 6. 1996, sklenjene med
Močnik Dušanom, Kamniška 35, Preserje,
kot prodajalcem in Vokić Gojkom, Preglov
trg 12, Ljubljana, kot kupcem in kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3. 2000, sklenjene
med Vokić Gojkom, Župančičeva 7, Domžale, kot prodajalcem in Džemilo Hilić, Groharjeva 12, Kamnik, kot kupovalko.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bila garsonjera št. 19, v stanovanjskem objektu B-I, Domžale, sedaj vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina
št. 20.E, v vl. št. 6229/21, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Radenko Zrnić in Radana Zrnić,
za vsakega do 1/2 celotne nepremičnine,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 5. 2003, sklenjene med Davidom Žerdoner, Letuš 13/a, Šmartno ob Paki, kot
prodajalcem, ter Radenko Zrnić in Radana
Zrnić, oba stanujoča Koroškega bataljona
13, Ljubljana, kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 2367/2010
Os-5176/10
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Nestič Valenta, Šumberška cesta 52, Zaboršt, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št. 1132/1 z dne
23. 8. 1972, sklenjene med gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljub
ljana, kot prodajalcem, in Krapež Darinko,
Ulica Ivanke Kožuh 20, Brod, Šentvid nad
Ljubljano, kot kupovalko, ter kupne pogodbe
z dne 14. 7. 1982, sklenjene med Darinko
Nestić, Župančičeva ulica 9, Domžale, kot
prodajalko, in Golja Marjanom, Dolenjska
cesta 36, Ljubljana, kot kupcem.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta
se izgubila, je bila garsonjera št. 26, v 3.
nadstropju stanovanjskega stolpiča B V –
Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi
kot nepremičnina št. 22.E v vložku 6185/23,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6. 2005,
sklenjena med prodajalcema Andrejo Golja, Ulica Dušana Mravljaka 3, Maribor, ter
Marko Golja, Moškričeva ulica 36, Ljub
ljana, kot prodajalcema, in predlagateljem,
kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2010

Dn 5176/2009
Os-5178/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Občine Domžale, Ljubljanska
cesta 69, Domžale in Janeza Nahtigal, Češminova ulica 25, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa menjalne pogodbe
SV 703/98 z dne 11. 12. 1998, sklenjenega
med Občino Domžale in Janezom Nahtigal,
Češminova ulica 25, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, so bile parc. št.: 1990/13, 1991/2 in
1991/3, vse k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev, in sicer za parc.
št. 1990/13, k.o. Domžale, v korist Janeza
Nahtigala ter za parc. št. 1991/2 in 1991/3,
obe k.o. Domžale, v korist Občine Domžale, na podlagi listine, katere vzpostavitev
se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 7. 2010
Dn 1834/2009
Os-5183/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Tatjane Sedej, Župančičeva
ulica 11, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št. 1214 z dne 26. 10.
1971, sklenjene med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Pacek Zdenko, Na Peči 6,
Ljubljana, kot kupovalko, kupne pogodbe
z dne 12. 4. 1979, sklenjene med Zdenko Pacek, Župančičeva 11, Domžale, kot
prodajalko, in Zdravkom Dimitrovičem, Župančičeva 11, Domžale, kot kupcem, kupne
pogodbe z dne 7. 3. 1983, aneksa k tej
pogodbi z dne 10. 3. 1983 in aneksa k tej
pogodbi z dne 23. 3. 1983, vse sklenjeno
med Dimitrovič Zdravkom, Župančičeva 11,
Domžale, kot prodajalcem, in Gomiler Henrikom ter Gomiler Ano, oba stanujoča Cesta
24. junija št. 21, Ljubljana, kot kupcema.
Predmet pogodb in aneksov, katerih izvirniki so se izgubili, je bila garsonjera št. 26,
v III. nadstropju stanovanjskega stolpiča BV
I-Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi
kot nepremičnina št. 26.E v vložku 6184/27,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. SV 377/07 z dne
12. 4. 2007, sklenjeno med Andrejo Sorman,
Župančičeva ulica 11, Domžale, kot prodajalko, in predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 2379/2010
Os-5186/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na pred
log predlagatelja Radiotelevizija Slovenija javni zavod Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupo-
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prodajne pogodbe št. 29/72 z dne 12. 9.
1972, sklenjena med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Božič Faniko, Kogojeva 6/II
Ljubljana, kot kupovalko, ter kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 10. 1977, sklenjena med
Božič Faniko, Župančičeva 11, Domžale,
kot prodajalko, in Zavodom Radiotelevizija
Ljubljana, n.sol.o. Ljubljana, takrat s poslovnim naslovom Tavčarjeva 17, Ljubljana,
kot kupcem.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta
se izgubila, je bila garsonjera št. 37 v stanovanjskem bloku B VI – Domžale, sedaj
vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 37.E v vložku 6184/38, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 10. 1977,
katero vzpostavitev se tudi zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2010
Dn 5237/2008
Os-5189/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Hypo Leasing, podjetje
za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prodajne
pogodbe št. D 74/85-M z dne 5. 7. 1985,
sklenjene med izvršnim svetom skupščine Občine Domžale, kot prodajalcem, in
Razvojnim zavodom Domžale, kot kupcem,
prodajne pogodbe, št. D 76/85-M z dne
1. 7. 1985, sklenjene med stanovanjsko
zadrugo Domžale, kot prodajalko, in Raz
vojnim zavodom Domžale, kot kupcem,
prodajne pogodbe z dne 15. 12. 1988,
sklenjena med izvršnim svetom skupščine Občine Domžale, kot prodajalcem, ter
DO Razvojni zavod Domžale, kot kupcem,
menjalne pogodbe z dne 23. 10. 1991,
sklenjene med stanovanjsko zadrugo Domžale in Razvojnim zavodom Domžale in
pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov
za sredstva, namenjena za financiranje
materialne osnove dela z dne 7. 12. 1988
ter aneksa k tej pogodbi z dne 24. 9. 1991,
sklenjene med samoupravno stanovanjsko
skupščino Občine Domžale, samoupravno
interesno komunalno, cestno energetsko
skupnostjo Občine Domžale, stanovanjsko zadrugo Domžale, kot prvopogodbeno
stranko, ter Razvojnim zavodom Domžale,
kot drugopogodbeno stranko.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so
se izgubili, je bil poslovni prostor v stanovanjsko-poslovnem objektu SPB 1 Center
Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot
nepremičnina 91.E v vl. št. 5731/92, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 7. 2002,
sklenjene med prodajalcem IN 19, poslovno svetovanje in promet z nepremičninami
d.o.o., Boletova 19, Ljubljana, ter predlagateljem, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-

ni listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 7. 2010
Dn 5048/2009
Os-5190/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Šemse Durmić, Prešernova
cesta 21, Radomlje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Občino Domžale ter kupovalko Vodnik Antonijo, Prešernova cesta 21, Radomlje ter darilne pogodbe
z dne 17. 1. 1992, sklenjene med darovalko
Vodnik Antonijo, Prešernova cesta 21, Radomlje ter Gognjavec Darkom in Gognjavec
Ivico, oba Rojska cesta 34, Domžale, kot
obdarjencema.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo trisobno stanovanje št. 3,
v stanovanjskem bloku na naslovu Prešernova cesta 21, Radomlje, sedaj vpisan
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 3.E
v vl. št. 1528/4, k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka ter v korist
Ale Omića, oba Prešernova cesta 21, Radomlje, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 6. 1. 1997, sklenjene med Gognjavec Darkom in Gognjavec Ivico, oba Rojska
cesta 34, Domžale, kot prodajalcema, ter
predlagateljico in Ale Omić, oba Prešernova 21, Radomlje, kot kupcema, ter na podlagi pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem z dne 8. 5.
2009, sklenjena med zemljiškoknjižnim lastnikom Občino Domžale, ter predlagateljico
in Ale Omić, kot lastniškima posestnikoma.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 7. 2010
Dn 5049/2009
Os-5191/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Fatime Mešić, Prešernova
cesta 21, Radomlje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
kupne pogodbe z dne 16. 9. 1972, sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zagorje ob
Savi in kupcem Tomažem in Nevenko Gorjanc, Prešernova 21, Radomlje ter kupne
pogodbe z dne 14. 5. 1980, sklenjene med
prodajalcem Tomažem in Nevenko Gorjanc,
Prešernova 21, Radomlje, ter kupcem Antonom Čučkinom, stanujoč Domašinec, V.
Nazorah, 42318 Dekanovec.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo stanovanje št. 16, v stanovanjskem bloku na naslovu Prešernova
cesta 21, Radomlje, sedaj vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 5.E v vl.
št. 1528/6, k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka ter Sabadin Mešić kot skupna lastnina, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6. 1999,
sklenjene med prodajalcema Nurko Ljubijankić ter Safetom Ljubijankić, oba Prešernova cesta 21, Radomlje, ter predlagateljico
in Sabadin Mešićem, takrat Trg Komandanta Staneta 4, Ljubljana, kot kupcema, ter
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na podlagi pogodbe o uskladitvi dejanskega
stanja z zemljiškoknjižnim z dne 8. 5. 2009,
sklenjena med zemljiškoknjižnim lastnikom
Občino Domžale, ter predlagateljico, in Sabadinom Mešićem, kot lastniškima posestnikoma.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 7. 2010
Dn 28394/2008
Os-8593/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Strah
Matjaža, Pot na most 5, Ljubljana, ki ga
zastopa notar Rožman Jože, Kolodvorska
cesta 9a, Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino poslovni prostor št. 2
v pritličju, na naslovu Litostrojska cesta 43,
Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 1337/2, k.o. Štepanja vas, dne 2. 11.
2009, pod opr. št. Dn 28394/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 1. 7. 1997, sklenjene med Strah Jožetom, Pot na most 5, Ljubljana (kot darovalcem) in Strah Matjažem, Pot na most 5,
Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano
v podvl. št. 1337/2, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 2009
Dn 1965/2008
Os-5226/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 26. 5. 2010, DN 1965/2008,
na predlog predlagateljice Marije Likar, Žibernik 15, Rogaška Slatina, ki jo zastopa
Bonis, Mojca Herzog s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, ki se nanaša na stanovanje
št. 17, v mansardi večstanovanjske hiše,
Žibernik 15, Rogaška Slatina, sedaj vpisano
v podvložek št. 1554/17, k.o. Rogaška Slatina, ID 17.E, kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino Rogaška Slatina, do celote.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve naslednjih zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 31. 7. 1995,
sklenjene med Marijo Tašner, Žibernik 24,
Rogaška Slatina, kot prodajalko, in Sreč
kom Dernovškom, Ante Kovačiča 5, Bregana, Republika Hrvaška kot kupcem, katere
predmet je stanovanje št. 17, ki se nahaja
v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Žibernik 24, sedaj Žibernik 15, Rogaška Slatina,
– prodajne pogodbe z dne 15. 7. 2004,
ki sta jo sklenili Sonja Ivič, Prešernova ul.
4, Šmarje pri Jelšah kot prodajalka, in Marija Likar, Ul. Kozjanskega odreda 1, Rogaška Slatina kot kupovalka, katere predmet
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je stanovanje št. 17, v mansardi, v izmeri
42,64 m2, na naslovu Žibernik 24, sedaj Žibernik 15, Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice postopka: Marija Likar, Žibernik 15,
Rogaška Slatina.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v roku dveh mesecev 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 7. 2010
Dn 152/2009
Os-5660/10
Okrajno sodišče na Jesenicah, je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Branka Jeršina, Cesta Janeza Finžgarja
10, Jesenice, ki ga zastopa odvetnik Janez
Poljšak iz Jesenic, zaradi vpisa lastninske
pravice na nepremičninah parc. št. 1675 in
1677, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn
št. 152/2009 z dne 6. 9. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to
je kupoprodajne pogodbe št. 3-02/08-N-2/89
z dne 20. 12. 1990, ki je bila sklenjena
med Dušico Rjazancev, Mošnje 64, Radov
ljica, kot prodajalko, in Gordano Jeršin ter
Brankom Jeršinom, Medvedova 4, Jesenice, kot kupcema, predmet prodaje so bile
nepremičnine vpisane pri vl. št. 53, k.o. Jesenice, ki obsegajo »ZK telo I, zemljišče
s parc. št. 1675, k.o. Jesenice, stavbišče,
82 m2, dvorišče, 126 m2 in zemljišče s parc.
št. 1677, k.o. Jesenice, travnik, 333 m2 ter
ZK telo II – hiša, stoječa na parc. št. 1675,
k.o. Jesenice«, sedaj nepremičnine z identifikacijsko številko – parc. št. 1675 in 1677,
k.o. Jesenice, vpisane pri vl. št. 53, k.o.
Jesenice. (prvi odstavek 236. člena Zakona
o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedene listine se predlaga
vpis lastninske pravice pri nepremičninah
parc. št. 1675 in 1677, k.o. Jesenice, v korist
predlagatelja Branka Jeršina, Cesta Janeza
Finžgarja 10, Jesenice, in v korist Gordane
Jeršin, Cesta Janeza Finžgarja 10, Jesenice, za vsakega do 1/2, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imet
nike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v 1 mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 9. 2010
Dn 865/2010
Os-5821/10
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rutar Stanka, Medvedova ul. 9, Kamnik, ki
ga zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi
vknjižbe lastninske pravice za nepremičnini, ki se nahaja na parc. št. 410/9, vpisano
v vl. št. 3172, k.o. Kamnik, izdalo sklep št.
Dn 865/2010 z dne 3. 6. 2010, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, to je listine,
sklenjene med Kemijsko industrijo Kamnik,
kot prvo lastnico, in drugo lastnico Marico
Džakula, za nepremičnino, ki se nahaja na
parc. št. 410/9, k.o. Kamnik.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Rutar Stanka, Medvedova
ul. 9, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Rutar Stanka, Medvedova
ul. 9, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 9. 2010
Dn 1352/2010
Os-5822/10
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zejnelagić Abdulaha, Matije Blejca 14, Kamnik,
ki ga zastopa odvetniška družba Kekec in
Mihelčič o.p., d.n.o., Gregorčičeva 2, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice, na
nepremičnini, stanovanju, parc. št. 1240/4,
ident. št. 28.E, na naslovu Matije Blejca 14,
Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1471/28, k.o.
Podgorje, izdalo sklep št. Dn 1352/2010
z dne 19. 7. 2010, za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. I-104/83 z dne 9. 9. 1983,
sklenjene med Samoupravno interesno komunalno-cestno skupnostjo Občine Kamnik
in Kemijsko industrijo Kamnik, Fužine 9, Kamnik, za trisobno stanovanje, št. 28, v IV.
nadstropju stanovanjskega bloka Matije Blejca 14, Kamnik, ki obsega naslednje prostore:
predsobo I - II, v izmeri 7,40 m2, kuhinjo in jedilni kot, v izmeri 16,50 m2, dnevno sobo, v izmeri 24,14 m2, spalnico I., v izmeri 13,81 m2,
spalnico II., v izmeri 12,48 m2, kopalnico, v izmeri 4,52 m2, WC, v izmeri 1,04 m2, loggia,
75% v I., v izmeri 5,24 m2 in loggia, 75% II.,
v izmeri 1,95 m2, skupaj 88,08 m2, za kupnino
v znesku 1,798.118,30 dinarjev;
– pogodbe št. I-206/87 z dne 22. 12.
1987, sklenjene med Skupnostjo stanovalcev v stanovanjskem bloku Matije Blejca 14,
Kamnik, in DO Kemijsko industrijo Kamnik,
za podstrešni prostor na naslovu Matije Blejca 14, Kamnik, za kupnino 1,727.423,84
din.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Zejnelagić Abdulaha, Matije
Blejca 14, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja Zejnelagić Abdulaha, Matije
Blejca 14, Kamnik,
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 9. 2010
N 15/2009
Os-5334/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe z dne 2. 11. 1990, sklenjene
med Meto Skok Bergant, Skokova 12, Kranj,
kot prodajalko, in Nado Ilić, Ulica Jaka Platiše 7, Kranj, kot kupovalko, in
– pogodbe z dne 3. 6. 1991, sklenjene
med Nado Ilič, Ulica Jake Platiše 7, Kranj,
kot prodajalko, in Eminom Stubllom, Trg
Prešernove brigade 8, Kranj, kot kupcem,
oboje za prostor št. 52, v 2. etaži, večsta-

novanjskega objekta Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, v izmeri 29,30 m2, označenem z ident.
št. 52.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Suzane Umnik, roj. 9. 9. 1954,
Kranjska cesta 38, Šenčur, in Nikolaja Umnika, roj. 9. 12. 1950, Kranjska cesta 38, Šenčur, vsak do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 8. 2010
Dn 6252/2009
Os-5772/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Marte Kopač, Begunjska 57, Tržič, ki jo zastopa odvetnica Anica Flat iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta
1989, sklenjene med prodajalcem Ilko Marjanico in Marto Kopač kot kupcem za 1/3
nepremičnine, parc. št. 314/9, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marte Kopač, roj. 29. 1. 1953, Begunjska 57, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 9. 2010
Dn 31513/2009
Os-5335/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelene Veleb, Brilejeva 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
stanovanje, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št. 2917/20, k.o. Dravlje, dne 14. 6. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe z dne 15. 9.
1982, sklenjene med Zavodom za izgrad
njo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana,
Kersnikova 6, kot prodajalcem, ter Kečan
Snežano in Kečan Slavišo, oba stanujoča
Goriška 61, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 14.E, vpisano
v podvl. št. 2917/20, k.o. Dravlje;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi z dne
15. 9. 1982, sklenjenega med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljub
ljana, Kersnikova 6, kot prodajalcem, ter
Kečan Snežano in Kečan Slavišo, oba stanujoča Goriška 61, Ljubljana, in sicer za
nepremičnino stanovanje z ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 2917/20, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 31704/2009
Os-5483/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rasta
Klavsa, Ulica Ane Ziherlove 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 84.E, vpisani v podvl. št. 4344/84,
k.o. Zgornja Šiška, dne 2. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
opr. št. SV 394/04 z dne 21. 4. 2004, sklenjene med prodajalcem: Tepina Edom, roj.
13. 3. 1920, Ul. Ane Ziherlove 4, Ljubljana
ter kupcem: Rastom Klavs, roj. 6. 3. 1964,
Ul. Ane Ziherlove 4, Ljubljana, in sicer za nepremičnino z ident. št. 84.E, vpisani v podvl.
št. 4344/84, k.o. Zgornja Šiška
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
Dn 31169/2009
Os-5484/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Maksa Gašperšiča, Tomažičeva ulica
42, Ljubljana, ki ga zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 11.E, vpisani
v podvl. št. 4219/11, k.o. Vič, dne 1. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
26. 1. 1973, št. 26/73-02/5, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
kot prodajalcem, ter Janezom Gašperšičem,
Tomažičeva 42, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino z ident. št. 11.E, vpisani
v podvl. št. 4219/11, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
Dn 11233/2010
Os-5485/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožefe Hočevar, Dernjacgasse 12/5/3, 1230 Wien, Austria, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
z ident. št. 88.E, vpisano v podvl. št. 1454/86,
k.o. Štepanja vas, dne 7. 7. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 86/76-MS z dne 5. 4. 1977, sklenjene med
IMOS, Poslovno združenje za industrijsko
gradnjo, Ljubljana, Trg VII. Kongresa št. 1,
kot prodajalcem, in DINOS Ljubljana, Parmova 33, kot kupcem, in sicer za nepremičnino
z ident. št. 88.E, vpisano v podvl. št. 1454/86,
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 navedene listine oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 31320/2009
Os-5486/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dolinšek Franca, Kogojeva 4, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 45.E,
vpisani v podvl. št. 3182/45, k.o. Dravlje,
dne 1. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 21. 1. 1992, sklenjenega med Občino
Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko,
in Francijem Dolinškom, Kogojeva 4, Ljub
ljana, kot drugopogodbeno stranko, in sicer
za nepremičnino, z ident. št. 45.E, vpisano
v podvl. št. 3182/45, k.o. Dravlje.
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 12. 8. 2010
Dn 12219/2010
Os-5487/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jata Emona, d.o.o., Agrokombinatska cesta
84, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 89.E, vpisano
v podvl. št. 1454/87, k.o. Štepanja vas, dne
7. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodba št. 71/76-MS z dne 27. 10. 1978,
sklenjene med IMOS poslovno združenje
za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg VII.
kongresa ZKJ št. 1, v imenu in za račun
prodajalca: SGP Stavbenik Koper ter Industrijo naravnega in umetnega kamna Mineral Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 89.E, vpisano v podvl.
št. 1454/87, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
Dn 10839/2010
Os-5488/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marolt Irene, Kvedrova cesta 1, Ljubljana, ki
jo zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5,
Ljubljana – Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 386/5, k.o. Nove Jarše, dne
7. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– pogodbe o nakupu garaže z dne 2. 6.
1970, sklenjene med Gradbeno podjetje
„Gradis“ Ljubljana, Korytkova ulica 2, kot
prodajalcem, ter Krošelj Marijo, Cesta na
Obrije 82, Ljubljana, kot kupcem, in sicer pri
nepremičnini, z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 386/5, k.o. Nove Jarše;
– pogodbe o nakupu garaže neznanega
datuma, sklenjena med Krošelj Marijo, Cesta na Obrije 82, Ljubljana, kot prodajalko,
ter Marolt Cirilom, Kvedrova c. 1, Ljubljana,
in sicer pri nepremičnini z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 386/5, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
Dn 9105/2010
Os-5489/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja: Mat
riks Prespateks podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Dunajska cesta 48,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 667.E, vpisano
v podvl. št. 2667/667, k.o. Bežigrad, dne
6. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 5/76-02/5 z dne 7. 1. 1976, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje, kot
prodajalcem, ter Tekstilno fabriko Prespateks, Resen 97310, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 667.E, vpisano
v podvl. št. 2667/667, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
Dn 31344/2009
Os-5490/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Franca Uršiča, Iška
Loka 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, parc. št. 910, vpisani
v vl. št. 15, k.o. Iška Loka, dne 1. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
med Uršič Jožetom, Iška Loka 4, in Uršič
Antonom, roj. 1871, Iška Loka 28, in sicer
za nepremičnino parc. št. 910, vpisani v vl.
št. 15, k.o. Iška Loka;
– darilne pogodbe neznanega datuma,
med Uršič Antonom, roj. 1871, Iška Loka 28,
in sinom Uršič Antonom, roj. 19. 4. 1905,
Iška Loka 28, in sicer za nepremičnino parc.
št. 910, vpisani v vl. št. 15, k.o. Iška Loka;
– darilne pogodbe neznanega datuma,
med Uršič Antonom, roj. 19. 4. 1905, in
sinom Uršič Francem, roj. 4. 7. 1953, Iška
Loka 38, in sicer za nepremičnino, parc.
št. 910, vpisani v vl. št. 15, k.o. Iška Loka.
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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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
Dn 4039/2010
Os-5491/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Sabine Jeraj, Klanec 18, Logatec, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje z ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 4565/20, k.o. Zgornja Šiška, dne 24. 6.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 507/61-62 z dne
15. 6. 1962, med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana – Šiška,
Celovška cesta 135, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Bratina Ljudmilo, Povšetova 71,
Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 20.E,
vpisano v podvl. št. 4565/20, k.o. Zgornja
Šiška;
– kupoprodajna pogodba neznanega datuma, med Bratina Ljudmilo, Povšetova 71,
Ljubljana, kot prodajalko, ter Gajšek Milanom in Petro, Šišenska 19, Ljubljana, kot
kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 4565/20, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
Dn 9501/2010
Os-5661/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vetrih Tatjane, Frankopanska ulica 20, Ljub
ljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine
d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe etažne lastnine, vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2202
– parc. št. 1250/3, k.o. Spodnja Šiška, dne
2. 9. 2010, pod opr. št. Dn 9501/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 15. 4. 2002, sklenjene med Slovenijavino d.d. Ljubljana in Vertrih Tatjano, Frankopanska 20, Ljubljana, za stanovanje v 1.
etaži objekta Frankopanska 20, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 1250/1, k.o. Spodnja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 9759/2010
Os-5662/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čuček Pavla, Tbilisijska ulica 128, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa notarka Papež Dragica, Opekarska c. 5, 1000 Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št. 4172/15,
k.o. Vič, dne 7. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma med prodajalcem Občino Ljubljana
Vič Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad
7, 1000 Ljubljana, in kupcem Kasumović
Mustafom in Kasumović Fato, in sicer za
nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 4172/15, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2010
Dn 9110/2010
Os-5663/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Razije Ajkić, Steletova ulica 10, 1000 Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 79.E,
vpisano v podvl. št. 1454/77, k.o. Štepanja
vas, dne 6. 7. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 3. 11.
1976, št. 73/76-MS, med prodajalcem IMOS
in kupcem Žito Mlini d.o.o., in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 79.E,
vpisano v podvl. št. 1454/77, 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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2010
Dn 5907/2010
Os-5664/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brigite Flander, Gotska ulica 2, 1000 Ljub
ljana, ki jo zastopa odv. Zupančič Gregor,
Mala ulica 5/VII, 1000 Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
ident. št. 26.E, vpisano v vl. št. 3017/26,
k.o. Dravlje, dne 12. 8. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3443
z dne 6. 1. 1971, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Giposs d.o.o., kot prodajalcem
in Samom Šterom, Vrhovčeva 2, Ljubljana,
za stanovanje, ident. št. 26.E, vpisano v vl.
št. 3017/26, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2010
Dn 5880/2010
Os-5665/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mehle Cirila, Hermana Potočnika 41, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa URBAN, d.o.o., Omejčeva 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, ident. št. 37.E, vpisani
v vl. št. 386/37, k.o. Nove Jarše, dne 12. 8.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 9. 6.
1970, sklenjene med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova ulica 2,
Ljubljana, kot prodajalcem in Milivojem Širc
ljem, Ptujska 22, Ljubljana, kot kupcem,
– pogodbe o nakupu garaže z dne 12. 1.
1995, sklenjene med Milivojem Šircljem,
Ptujska ulica 22, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Mileno Komel, Petrovičeva 27, Ljubljana
ter Dejanom Komelom, Petrovičeva 27,
Ljubljana, kot kupcema,
– pogodbe o prodaji garaže, z dne 15. 2.
1996, sklenjene med Mileno Komel, Petrovičeva 27, Ljubljana ter Dejanom Komelom,
Petrovičeva 27, Ljubljana, kot prodajalcema, in Jožico Mehle, Petrovičeva 27, Ljub
ljana ter Cirilom Mehletom, Petrovičeva 27,
Ljubljana, kot kupcema, za garažo ident.
št. 37.E, vpisani v vl. št. 386/37, k.o. Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2010
Dn 5678/2010
Os-5666/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanislave Upelj, Rožanska ulica 6, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa OTIUM, d.o.o., Lili Novy
34, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, z ident. št. 50.E,
vpisano v vl. št. 2044/50, k.o. Ježica, dne
12. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 24. 1. 1992, med Mladinsko
knjigo Založba d.d., Ljubljana, Titova 3, kot
prodajalcem, in Slavico Vajagič, Glinškova
ploščad 6, Ljubljana, kot kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 4.
1992 med Slavico Vajagič, Glinškova ploščad 6, Ljubljana, kot prodajalko, in Slavkom Mezkom, Garibaldijeva ulica 2, Koper,
kot kupcem, za stanovanje, z ident. št. 50.E,
vpisano v vl. št. 2044/50, k.o. Ježica.
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 zgo-
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raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2010
Dn 7364/2010
Os-5667/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Štangl, Ljubljanska cesta 49, 4240 Radovljica, ki jo zastopa notar Stane Krainer,
Gorenjska cesta 2, 4240 Radovljica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine na nepremičnini,
garaži ident. št. 1735-03421-589, vpisano v podvl. št. 3055/396, k.o. Stožice, dne
9. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 691/78-05/20-82 z dne 15. 11. 1978,
sklenjene med Splošno gradbenim podjet
jem Grosuplje, n.sol.o., Taborska c. 13, kot
prodajalcem, in Mileno Štangl, Bratovševa
ploščad 33, kot kupcem, in sicer nepremičnine, garaže z ident. št. 1735-03421-589,
vpisano v podvl. št. 3055/396, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2010
Dn 32311/2009
Os-5668/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Erjavec Franca, Brilejeva ul. 13, Ljubljana, ki ga
zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 386/89 – stanovanje
št. 707, v 7. nadstropju in shramba št. 707
v kleti, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Brilejeva ulica 13, z ident. št. 1738-1456-045,
k.o. Nove Jarše, dne 6. 8. 2010, pod opr.
št. Dn 32311/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0884/91 z dne 19. 12. 1991,
sklenjene med Mestom Ljubljana in Erjavec
Francom, Brilejeva 13, Ljubljana, za stanovanje št. 707, v 7. nadstropju, Brilejeva 13,
Ljubljana.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
Dn 32336/2009
Os-5669/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dolinšek Rajka, Kogojeva ulica 4, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus, Andrej Petan, s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 3182/63 – stanovanje št. 63 v 7.

nadstropju s pomožnim prostorom št. 63,
v kleti, z ident. št. 1738-2335-063, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Kogojeva ulica 4,
k.o. Dravlje, dne 12. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 32336/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 464-904/91 z dne 18. 11. 1991 in dodatka
k tej pogodbi z dne 14. 1. 1992, sklenjena
med Občino Ljubljana Center in Dolinšek
Rajkom, Kogojeva 4, Ljubljana, za stanovanje v 7. nadstropju, Kogojeva 4, Ljubljana.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
Dn 578/2010
Os-5670/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Privšek Ilija Ane, Luize Pesjakove 15, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus – Perdan Andrej
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, vpisano
v vl. št. 4285/18 – stanovanje št. 8, z ident.
št. 2636-3082-108, k.o. Bežigrad, dne 27. 7.
2010, pod opr. št. Dn 578/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
št. I/053-91 z dne 12. 11. 1991, sklenjene
med Tiskarno ljudske pravice p.o. Ljubljana
in Privšek Ano, Luize Pesjakove 15, Ljub
ljana, za stanovanje št. 8, v 3. nadstropju
v Ljubljani, Luize Pesjakove 15.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
Dn 4653/2010
Os-5671/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomov Andreja, Pražakova 16, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Luka Divjak iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
vpisano v vl. št. 3955/23, garaža št. 22, v pritličju (2. etaži), z ident. št. 2636-2847-023,
v garažni stavbi v Ljubljani, ob Peričevi ulici,
k.o. Bežigrad, dne 27. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 4653/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 319/67 z dne 5. 9. 1967,
sklenjene med SGP Grosuplje in Rigler Janezom, Trstenjakova 7, Ljubljana, za garažo št. 22 ob stolpnici S-23 ob Peričevi ulici
v k.o. Bežigrad,
– pogodbe z dne 7. 6. 1993, sklenjene
med Rigler Janezom, Reboljeva 9, Ljubljana
in Kolar Janezom, Peričeva 5, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 7.
1995, sklenjene med Kolar Janezom, Peričeva 5, Ljubljana in Tomov Andrejem, Pražakova 16, Ljubljana.
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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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
Dn 10156/2010
Os-5672/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Selan Mirana, Beblerjev trg 3, Ljubljana, ki ga
zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5,
Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v 386/104 – garaža v 3. etaži, z ident. št. 2680-0322-104,
v garažni stavbi v Ljubljani, ob Ulici Grad
nikove brigade, k.o. Nove Jarše, dne 8. 7.
2010, pod opr. št. Dn 10156/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 10. 4.
1970, sklenjene med GIP Gradis Ljubljana
in Hočevar Fani, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, za garažo št. 104 v k.o. Moste,
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Hočevar Fani, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana in Šafarič Alojzem, Kvedrova 1, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 2.
1992, sklenjene med Šafarič Alojzem, Kvedrova 1, Ljubljana in Petkovič Ireno, Clevelandska 23, Ljubljana.
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 2. 9. 2010
Dn 36967/2009
Os-5673/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jerin Barbare, Slovenčeva 62, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, vpisano
v vl. št. 1478/24 – stanovanje št. 24 v 4.
nadstropju, s kletno shrambo št. 24 in kletno
garažo št. 24, z ident. št. 1736-0376-024,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Slovenčeva
78, k.o. Brinje I, dne 27. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 36967/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. IV-64/68 z dne
23. 9. 1968, sklenjene med SGP Stavbenik
Koper ter Jazbec Francem in Jazbec Anico,
oba Koroška ulica 26, Ljubljana, za stanovanje št. 9 in garažni prostor št. 11, v Ogrinčevi
ulici k.o. Brinje.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
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Dn 4950/2010
Os-5674/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marinšek Mirana, Po kostanji 55, Ljubljana, ki
ga zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška c. 185, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 4989/16 – garaža
št. 16, v 1. etaži, z ident. št. 1739-1065-016,
v stavbi brez naslova, garažna stavba ob Tugomerjevi ul. v Ljubljani k.o. Zgornja Šiška,
dne 28. 7. 2010, pod opr. št. Dn 4950/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 76/66 z dne 17. 10. 1966,
sklenjene med PZ Giposs Ljubljana in Marinšek Mirom, Tugomerjeva 8, Ljubljana, za
garažni boks št. 16, v objektu Triplex B,
v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010

vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža z ident. št. 110.E, vpisani v podvložek
št. 386/110, v k.o. Nove Jarše, dne 9. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 18. 3.
1970, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Gradis, Ljubljana, kot prodajalcem, in Štefanom Juriničem, Cilenškova 40, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo z ident. št. 110.E, vpisano v podvložek
št. 386/110, v k.o. Nove Jarše;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 6. 3. 1977, sklenjene
med Štefanom Juriničem, Cilenškova 40,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Anico Zorc,
Kvedrova 5, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, garažo z ident. št. 110.E,
vpisano v podvložek št. 386/110, v k.o. Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2010

Dn 5345/2010
Os-5675/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Jazbec Uroša, Nad mlini 29, Novo mesto,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 1398/94, garsonjera št. 94 terasi z balkonom in s kletjo št. 94,
v kletni etaži, z ident. št. 1730-1426-094,
Proletarska 2, Ljubljana, k.o. Moste, dne
6. 9. 2010, pod opr. št. Dn 5345/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 950-83/92-04
z dne 28. 5. 1992, sklenjene med Službo
družbenega knjigovodstva v RS, Podružnica v Ljubljani in Kastelic Alenko, Proletarska cesta 2, Ljubljana, za stanovanje št. 94
v XIII. nadstropju, v Ljubljani, Proletarska
c. 2,
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
15. 2. 1996, sklenjene med Kastelic Alenko,
Vodmatska 22, Ljubljana in Zibelnik Silvo,
Rafoljče 21, Lukovica,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6.
1996, sklenjene med Zibelnik Silvo, Rafoljče
21, Lukovica ter Jazbec Jasno, Maistrova
20, Novo mesto in Galeša Nikolajem, Ob
Težki vodi 44, Novo mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2010

Dn 4949/2010
Os-5677/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Košak Annamarie, Resljeva c. 42, Ljub
ljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška c. 185,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, vpisano v vl. št. 2352/125,
stanovanje št. 13, v 8. etaži Resljeva
42, s kletno shrambo v 1. etaži, z ident.
št. 1737-0180-513 in v vl. št. 2352/167 –
parkirno mesto z oznako F13, v 1. etaži,
z ident. št. 1737-180-711, oboje v Ljubljani,
Resljeva cesta 32, 34, 36, 38, 40, 42 in
44, k.o. Tabor, dne 28. 7. 2010, pod opr.
št. Dn 4949/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 302/85
z dne 18. 2. 1985, aneksa št. 1/86 z dne
12. 8. 1986 in aneksa št. 2/86 z dne 24. 9.
1986, sklenjenih med ZIGP IMOS Ljubljana
ter Košak Juretom in Košak Ano Marijo, oba
Bičevje 7, Ljubljana, za stanovanje št. F 13
v V. nadstropju in parkirno mesto št. F 13
v II. kleti, v 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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010

Dn 12124/2009
Os-5676/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Zupančič, Črtomirova ulica 7, Ljubljana, ki jo zastopa Urban
d.o.o., Omejčeva ulica 5, Ljubljana, zaradi

Dn 36906/2009
Os-5678/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Salmič Marije, Na Jami
7, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Jože Hribernik
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, vpisano v vl. št. 2141/10, stanovanje št. 10, v 1. nadstropju, s kletjo št. 10

v kleti, z ident. št. 1740-1034-010, v stavbi
v Ljubljani, Na Jami 7, k.o. Spodnja Šiška,
dne 27. 7. 2010, pod opr. št. Dn 36906/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 30. 6. 1965, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana
Šiška in Novak Alojzijo, Na jami 7, Ljubljana,
za garsonjero v I. nadstropju stolpnice S-4
Ljubljana, Na jami 7.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
Dn 27187/2009
Os-5679/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Turkl Julijane, Papirniški trg 7, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, vpisano v vl. št. 4679/22,
stanovanje št. 6, z ident. št. 1770-2745-105,
Papirniški trg 7, Ljubljana, k.o. Kašelj, dne
27. 7. 2010, pod opr. št. Dn 27187/2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 3. 11. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Gradiss Ljubljana ter Lokar
Martinom in Lokar Ivanko, Vevče 47, Ljub
ljana Polje, za stanovanje hiši Vevče 47, na
parc. št. 148/1, k.o. Kašelj.
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 2. 9. 2010
Dn 4844/2010
Os-5680/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorc
Samo-ta, Šubljeva 23, Domžale, ki ga zastopa Stanka Krstanović, Pot na kolodvor
1, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, vpisano v vl. št. 1399/53,
stanovanje št. 14, v 6. etaži, s shrambo
št. 14, v 1. etaži, z ident. št. 1732-0455-053,
v Ljubljani, Ulica Vide Janežičeve 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15 in 17, k.o. Štepanja vas, dne
12. 8. 2010, pod opr. št. Dn 4844/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 76 z dne 14. 5. 1992, sklenjene
med Mestom Ljubljana in Kunšek Angelo,
Vide Janežič 7, Ljubljana, za stanovanje
št. 14, v 4. nadstropju v Ljubljani, Vide Janežič 7,
– izročilne pogodbe z dne 18. 3. 1993,
sklenjene med Kunšek Angelco, Ulica Vide
Janežičeve 7, Ljubljana in Jenko Jožetom,
Bognarejva pot 12, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 13. 1. 1996,
sklenjene med Jenko Jožetom, Bognarejva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pot 12, Ljubljana in Zorc Samom, Litijska
c. 60, Ljubljana.
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 2. 9. 2010
Dn 12223/2010
Os-5773/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Selime Ajdinović, Cesta 30. avgusta 3, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z ident. št. 28.E, vpisano v podvl. št. 1454/28, k.o. Štepanja vas, dne 16. 8.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 40/77-MS z dne 15. 3. 1977, sklenjene
med IMOS poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg VII. Kongresa
ZKJ št. 1, kot prodajalcem ter »Termika«
Ljubljana, Kamnišak 25, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 28.E, vpisano
v podvl. št. 1454/28, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2010
Dn 12332/2010
Os-5774/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Geostroj d.d., Dimičeva ul. 16, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z ident. št. 18.E, vpisano v podvl.
št. 1454/18, k.o. Štepanja vas, dne 16. 8.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 88/76-MS z dne 21. 10.
1976, sklenjene med IMOS poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg
VII. Kongresa ZKJ št. 1, kot prodajalcem,
ter Geološki zavod Ljubljana n.sol.o., Dimičeva ul. 16, Ljubljana, in sicer za nepremičnino z ident. št. 18.E, vpisano v podvl.
št. 1454/18, k.o. Štepanja vas;
– pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim opr. št. SV 1029/03 z dne
11. 11. 2003.
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 2. 9. 2010
Dn 24930/2010
Os-5775/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice

Metke Kralj, Celovška 134, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 31.E, vpisani v podvl. št. 4018/31,
k.o. Zgornja Šiška, dne 26. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 118/95 z dne 7. 4. 1995, sklenjene
med IMOS Inženiring, d.d., Linhartova 13,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Anico ter Jožetom Velkavrhom, oba Medenska c. 31,
Ljubljana (kot kupcema), in sicer za nepremičnino z ident. št. 31.E, vpisano v podvl.
št. 4018/31, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010
Dn 15886/2009
Os-5776/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja
Skobeta in Julijane Skobe, oba Cleveland
ska 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 6.E, vpisani
v podvl. št. 391/6 v k.o. Nove Jarše, dne
13. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0463 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Ljubljansko
banko, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Janjo Homan, Clevelandska 43, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino z ident. št. 6.E, vpisano
v podvl. št. 391/6, v k.o. Nove Jarše;
– dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi
z dne 3. 3. 1992, sklenjenega med Ljub
ljansko banko, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Janjo
Homan, Clevelandska 43, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino z ident.
št. 6.E, vpisano v podvl. št. 391/6 v k.o.
Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2010
Dn 16218/2009
Os-5777/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bojane Ajdovec, Srednja ulica 15, Škofljica, ki
jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, stanovanju z ident.
št. 121.E, vpisano v podvl. št. 4850/121
v k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-771/OBR z dne 13. 7.
1993, sklenjene med Litostroj Holdingom
d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) in Marjeto Đorđevič, Djakovičeva 10, Ljubljana (kot
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kupovalko), in sicer za nepremičnino, stanovanje, v izmeri 58,94 m2, v kleti na Djakovičevi 10 v Ljubljani, zdaj z ident. št. 121.E,
vpisano v podvl. št. 4850/121, v k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010
Dn 36495/2009
Os-5778/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Naze
Osmanović, Zvonarska ulica 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, samsko sobo, št. 108, zdaj z ident.
št. 32.E, vpisano pri podvl. št. 2025/32, k.o.
Moste, dne 23. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana (kot prodajalko) in TEOL, kemično industrijo, d.d., Tovarniška 48, Ljubljana, in
sicer za samsko sobo, št. 108, zdaj z ident.
št. 32.E, vpisano pri podvl. št. 2025/32, 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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2010
Dn 14762/2009
Os-5779/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljubice Bajc, Peričeva ulica 7, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Martinec in Svetina iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, garaža, št. 212, z ident.
št. 562.E, vpisani v podvl. št. 2667/562,
k.o. Bežigrad, dne 30. 8. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 28. 1. 1976, sklenjenega med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
(kot prodajalcem), in Mirjano Hrastnik, Cankarjeva 19, Maribor (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, garažo, št. 212, z ident.
št. 562.E, vpisano v podvl. št. 2667/562,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010
Dn 15656/2009
Os-5780/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alek
sandra Vincka, Ulica 28. maja 57, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, stanovanju, št. 32, z ident.
št. 317.E, vpisano v podvl. št. 3105/73,
v k.o. Dravlje, dne 7. 7. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– razdružilne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Agrostrojem Ljubljana,
Dekorativo Ljubljana, Tiki Ljubljana, Litostroj
Holdingom d.d., Ljubljana, Občino Ljubljana
Šiška, PAP Ljubljana, Univerzo v Ljubljani,
Viatorjem Ljubljana in Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij SRS, in sicer za
nepremičnino, stanovanje, št. 32, z ident.
št. 317.E, vpisano v podvl. št. 3105/73 v k.o.
Dravlje;
– pogodbe o prodaji stanovanja, št. VI(735 + 375)-84/P-JA, z dne 6. 12. 1984, sklenjene med Komunalno skupnostjo Občine
Ljubljana Šiška, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Lesnino n.sol.o., Ljubljana, Resljeva 1,
Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 32, z ident. št. 317.E,
vpisano v podvl. št. 3105/73 v k.o. Dravlje.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010
Dn 15300/2009
Os-5781/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Milojke Pušnik Žgavc, Kajuhova ulica 30,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, stanovanje, z ident. št. 1,
vpisani v podvl. št. 377/4, k.o. Nove Jarše,
dne 20. 7. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2, 362/81,
z dne 20. 1. 1981, sklenjene med Gradbenim podjetjem Gradis TOZD, Celje (kot
prodajalcem), in Anico Lavrič, Ob Kvedrovi
S-9 (kot kupcem), in sicer za nepremičnino,
stanovanje, z ident. št. 1, vpisano v podvl.
št. 377/4, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
Dn 7094/2010
Os-5782/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Mojce Marinčič in Marjana Marinčiča, oba
Primožičeva 1, Ljubljana – Črnuče, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
z ident. št. 83/E, vpisani v podvl. št. 2958/83,
k.o. Črnuče, dne 26. 8. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 19. 9.
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1980, sklenjene med SOZD ZGP Giposs,
Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem),
in Danico (Deanovič) Šušteršič in Matjaža
Šušteršiča, oba Polje XII/2, Ljubljana (kot
kupcema), in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 83.E, vpisano v podvl.
št. 2958/83, k.o. Črnuče.
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 pred
lagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010
Dn 14268/2010
Os-5790/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Batič Jasminke, Hermana Potočnika 35,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini z ident. št. 21.E, vpisani
v podvl. št. 336/21, k.o. Nove Jarše, dne
16. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega
dela stavbe št. 73-16-S z dne 26. 2. 1973,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Gradis
Ljubljana, Koriytkova ulica 2, kot prodajalcem, ter Podbrežnik Gabrielo, roj. 1940 in
Podbrežnik Stankom, roj. 1936, Ljubljana,
Zvezna 27, kot kupcema, in sicer za nepremičnino z ident. št. 21.E, vpisano v podvl.
št. 336/21, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2010
Dn 8646/2010
Os-5791/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Optim
FS, d.o.o., Srednja vas pri Polhovem Gradcu
26, Polhov Gradec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini parc. št. 600/8 in
parc. št. 600/10, vl. št. 455, k.o. Polhov Gradec, dne 11. 8. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 20. 12. 2000,
sklenjene med Janezom Maroltom, Podreber 2/a, Polhov Gradec in Marijo Marolt, Cesta Dolomitskega odreda 66, Ljubljana, kot
prodajalcema, in OPTIM SF d.o.o., Srednja
vas pri Polhovem Gradcu 26, Polhov Gradec, kot kupcem, in sicer za nepremičnine
parc. št. 600/8 in parc. št. 600/10, vl. št. 455,
k.o. Polhov Gradec.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010

Dn 8538/2010
Os-5792/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Žgajnar Vlaste, Prvomajska 16, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 45.E, podvl. št. 4017/42,
k.o. Vič, dne 26. 8. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. ST 56/92
z dne 16. 4. 1992, sklenjene med Študentski
domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljub
ljana, kot prodajalcem, in Gačič Dušanko,
Reška 29, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 45.E, podvl.
št. 4017/42, k.o. Vič;
– aneks št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. ST 56/92 z dne 16. 4. 1992, sklenjeni
med Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Gačič Dušanko, Reška 29, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 45.E, podvl. št. 4017/42, k.o. Vič;
– prodajne pogodbe z dne 28. 4. 1995,
sklenjene med Gačič Dušanko, Reška 29,
Ljubljana, kot prodajalko, in Mohorčič Alojzijo, Prvomajska 18, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 45.E,
podvl. št. 4017/42, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010
Dn 19672/2010
Os-5793/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana, d.o.o., Ulica Gradnikova brigade 11, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Mirko Bandelj iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine z ident. št. 4.E, 5.E, 6.E, vpisano
v podvl. št. 414/5, 414/6 in 414/6, k.o. Nove
Jarše, dne 3. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe št. 08/97-PO/posl.2. nadstr.,
sklenjene med Gradis, Gradbeno podjetje
Ljubljana p.o., kot prodajalcem, ter PRO
Univerzum, Stegne 27, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnine stanovanje
z ident. št. z ident. št. 4.E, 5.E, 6.E, vpisano
v podvl. št. 414/5, 414/6 in 414/6, k.o. Nove
Jarše;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4.
2002, sklenjene med PRO Univerzum,
d.o.o. Ljubljana, Stegne 27, Ljubljana, kot
prodajalcem, ter Podboršek, revizijska družba, k.d., Ljubljana, Gradnikove brigade 3,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnine stanovanje z ident. št. 4.E, 5.E, 6.E,
vpisano v podvl. št. 414/5, 414/6 in 414/6,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 7891/2010
Os-5794/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitrović Bara, Goriška ulica 69, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 119.E, vpisani v podvl.
št. 4276/39, k.o. Zgornja Šiška, dne 11. 8.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe, sklenjene med Francko Primc, kot prodajalko, ter Darjo Kucler
Primc, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino z ident. št. 119.E vpisani v podvl.
št. 4276/39, k.o. Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 26. 11. 1991
med Darjo Kuclar Primc, Tbilisijska 32, Ljub
ljana, kot prodajalko, in Srečkom Pustom,
Levstikova ulica 17, Trebnje, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 119.E,
vpisani v podvl. št. 4276/39, k.o. Zgornja
Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 5.
2000 med Srečkom Pustom, Levstikova 17,
Trebnje, kot prodajalcem, in Barico Mitrovič,
Goriška 69, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 119.E, vpisani
v podvl. št. 4276/39, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 11165/2010
Os-5795/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Škofic Davorina, Raičeva ulica 121, Ljubljana,
in Škofic Katarine, Raičeva ulica 121, Ljub
ljana, ki ju zastopa odvetnica Carmen Dobnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 905.E,
vpisani v podvl. št. 357/6, k.o. Medvode,
dne 6. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 5. 9. 2006,
sklenjene med Jelko Malgaj, Goriška cesta 39, Ljubljana, Marijo Ahačič Pollak, 74
Thompson Ave, Toronto, M8Z3T4, Adrienne
Pollak, 104, Huron Street, West Thornbury,
Ontario, Kanada, kot prodajalci, ter Škofic
Davorinom in Katarino, oba stanujoča Raičeva ulica 121, Ljubljana, kot kupcema, in
sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 905.E vpisani v podvl. št. 357/6, k.o.
Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010

Dn 3999/2010
Os-5796/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja: Briški Cvetka, Škofjeloška c. 17, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 29.E, vpisani v podvl.
št. 4298/29, k.o. Bežigrad, dne 6. 8. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 012/91 z dne 19. 11. 1991, sklenjene med MP Instalacija Ljubljana, p.o.,
Kamniška 48/a, Ljubljana, kot prodajalcem,
ter Briški Cvetkom, Smoletova 12, Ljub
ljana kot kupcem, in sicer za nepremičnino,
z ident. št. 29.E vpisani v podvl. št. 4298/29,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010
Dn 8395/2010
Os-5797/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Kramar Irene in Roberta, Dolga reber 35/b, Koper, ki ju zastopa
odvetnica Vojka Lampič Božič iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št. 3038/1,
k.o. Stožice, dne 11. 8. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. BS-109-27/84
z dne 25. 12. 1984, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Ljubljana, Titova 38,
Ljubljana, kot prodajalko, ter Rađenovič
Đorđem in Deso, Jenkova 10, Ljubljana, in
sicer za nepremičnino, z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št. 3038/1, k.o. Stožice.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 9264/2010
Os-5798/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Možek, Ulica Ane Ziherlove 4, 1000
Ljubljana, ki jo zastopa notarka Erika Braniselj, Trg prekomorskih brigad 2, 1000 Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, ident. št. 12.E, vpisano v vl.
št. 4195/13, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 8.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 522/3 z dne
6. 5. 1970, sklenjene med Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij, Dimičeva
12, Ljubljana, kot prodajalcem, in Bonač
Ludvikom, Ane Ziherlove 4, Ljubljana, kot
kupcem,
– aneksa št. 1071/27 z dne 6. 12. 1972,
h kupoprodajni pogodbi št. 522/3 z dne 6. 5.
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1970, sklenjenega med Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij, Dimičeva
12, Ljubljana, kot prodajalcem, in Bonač
Ludvikom, Ane Ziherlove 4, Ljubljana, kot
kupcem,
– pogodbe z dne 11. 7. 1979 ter dodatka k tej pogodbi z dne 15. 10. 1979,
sklenjenega med zakoncema Ludvikom
Bonačem in Marijo Bonač, za stanovanje
ident. št. 12.E, vpisano v vl. št. 4195/13,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2010
Dn 12609/2010
Os-5799/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Darje Sluga in Branka Sluga, oba Kolarjeva 24, Ljubljana, ki ju zastopa odv. David
Sluga iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 236.E in 237.E, vpisano
v podvl. št. 2506/21, k.o. Bežigrad, dne
16. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 318/71 02/5 z dne 25. 8. 1971,
sklenjene med SGP Grosuplje iz Grosupljega, kot prodajalcem, ter Janežič Jelko
in Janežič Petrom, oba Staretova 26, Ljub
ljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje,
z ident. št. 236.E in 237.E, vpisano v podvl.
št. 2506/21, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
Dn 14594/2010
Os-5800/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darke Petančič, Cesta v Podboršt 11,
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. 37.E, vpisani v podvl.
št. 1934/37, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
24. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem „Stavbenik“ Koper, kot prodajalcem, in Petančič
Francem, Ljubljana, Prušnikova ulica 4, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 37.E, vpisano v podvl. št. 1934/37, 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
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za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2010
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št. 73.E, vpisano v podvl. št. 4298/73, k.o.
Bežigrad;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja, št. 47/93, z dne 25. 9. 1993,
sklenjene med Tegrad Inženiring in pro
izvodnja kabelskih in elektronskih sistemov,
Kamniška 41, Ljubljana, kot prodajalcem,
ter Tomič Ivanko, Smoletova 12, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 73.E, vpisano v podvl.
št. 4298/73, k.o. Bežigrad;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja, št. 47/93, z dne 30. 2. 2001,
sklenjene med Tegrad Inženiring in pro
izvodnja kabelskih in elektronskih sistemov,
Kamniška 41, Ljubljana, kot prodajalcem, ter
Tomič Dušanom, Smoletova 12, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 73.E, vpisano v podvl.
št. 4298/73, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010

Dn 3992/2010
Os-5801/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Morec Karla, Labodova ulica 22, Trzin, ki ga
zastopa SPL d.d., Frankopanska 18/a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 21.E, vpisani v podvl.
št. 4298/21, k.o. Bežigrad, dne 6. 8. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o skupnosti imovine (družabniška pogodba) z dne 16. 5. 1959, sklenjene med Tegrad Ljubljana, Šmartinska cesta
10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana, Kamniška 48/a, Ljubljana, in Intertrans Ljubljana,
Masarykova 17, in sicer za nepremičnino
21.E, vpisano v podvl. št. 4298/21, k.o. Bežigrad;
– pogodbe, sklenjene zaradi gradnje stanovanjskega objekta za potrebe investitorjev: Intertrans, Tegrad in Instalacij Ljubljana
z dne 7. 12. 1959, sklenjene med navedenimi investitorji in izvajalcem Dolenjsko gradbeno podjetje Grosuplje, in sicer za nepremičnino 21.E, vpisano v podvl. št. 4298/21,
k.o. Bežigrad;
– aneksa k pogodbi o gradnji objekta
Smoletova 12 v Ljubljani z dne 7. 12. 1959
in k družabniški pogodbi z dne 22. 4. 1992,
sklenjen med Tegrad Ljubljana, Šmartinska
cesta 10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana,
Kamniška 48/a, Ljubljana, in Intertrans Ljub
ljana, Masarykova 17, in sicer za nepremičnino 21.E, vpisano v podvl. št. 4298/21, k.o.
Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe št. 52/1 z dne
31. 12. 1965 in dodatka k tej pogodbi z dne
27. 5. 1966, sklenjena med Tegrad Ljub
ljana, Šmartinska c. 10, Ljubljana, kot prodajalcem, in Morec Karlom, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino 21.E, vpisano v podvl. št. 4298/21, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010

Dn 8038/2010
Os-5803/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Požun Karmen in Gruden Janez, Novakova
ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 36.E,
vpisani v podvl. št. 4135/36, k.o. Bežigrad,
dne 11. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6. 1983,
sklenjene med Kern Ano, Novakova 3, Ljub
ljana, kot prodajalcem, ter Požun Karmen,
Šarkova 32, Ljubljana, in Gruden Janezom Kvedrova 13, Ljubljana, kot kupcema,
z ident. št. 36.E, vpisani v podvl. št. 4135/36,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2010

Dn 3993/2010
Os-5802/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Tomiča, Smoletova ulica 12/b, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18/a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 73.E, vpisani v podvl. št. 4298/73, k.o. Bežigrad, dne 6. 8. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 47/93, z dne 18. 5. 1993, sklenjene
med Tegrad Inženiring in proizvodnja kabelskih in elektronskih sistemov, Kamniška 41,
Ljubljana, kot prodajalcem, ter Tomič Ivanko, Smoletova 12, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident.

Dn 11143/2010
Os-5804/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Berte Borštnar, Celovška cesta 263, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 65.E, vpisani v podvl.
št. 3385/65, k.o. Dravlje, dne 17. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4173 z dne
19. 6. 1972, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, Celovška c. 89,
Ljubljana, kot prodajalcem, ter Borštnar Berto, Vidovdanska 7, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident.
št. 65.E, vpisano v podvl. št. 3385/65, k.o.
Dravlje;

– pogodbe o I. spremembi kupne pogodbe št. 72-4173 z dne 19. 6. 1972, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs Ljub
ljana, Celovška c. 89, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Borštnar Berto, Vidovdanska 7,
Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 65.E, vpisano v podvl. št. 3385/65, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 14593/2010
Os-5805/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nade Jokič, Mucherjeva ulica 5, 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. 5.E, vpisani v podvl. št. 2035/5, k.o. Ježica, dne
24. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanj, št. L-3313
BV/GA, z dne 27. 11. 1974, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik,
n.sol.o. Koper, TOZD Gradbena operativa
Ljubljana, kot prodajalcem, ter Vojdanovski dr. Borisom, Adamičeva 17/24, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino,
z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 2035/5,
k.o. Ježica.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2010
Dn 36497/2009
Os-5823/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirsada Ćoralića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
samska soba, št. 1A, z ident št. 1.E, vpisani
v podvl. št. 2025/1, v k.o. Moste, dne 26. 8.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, Ljubljana, kot prodajalko, in Izolirko
Ljubljana d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino,
samsko sobo, št. 1A, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 2025/1, v k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Izolirko Ljubljana d.o.o.,
Ob železnici 18, Ljubljana, kot prodajalko, in
Stanislavom Pezdirjem, Pot na stran 28, Dragomer, kot kupcem, in sicer za nepremičnino,
samsko sobo, št. 1A, z ident. št. 1.E, vpisano
v podvl. št. 2025/2, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic,
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 2249/2010
Os-5783/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Ksenije Podrzavnik in Igorja Morija, stanujočih Fala 39, Selnica ob Dravi, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 504/7, k.o. Gerečja vas, v korist
vsakega do 1/2, pod opr. št. Dn 2249/2010,
dne 22. 6. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškokjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1.
1996, sklenjene med prodajalko Simono
Krope, stanujočo Fala 39, Selnica ob Dravi, in kupovalko Danico Vidmar stanujočo
Podvelka 25, Radlje ob Dravi, s katero je
prodajalka kupovalki prodala dvosobno
mansardno stanovanje, v zadnji etaži večstanovanjskega objekta, na naslovu Fala
39, na parc. št. 103/4, k.o. Gerečja vas, in
na njem dovolila vpis lastninske pravice in
pravice uporabe v korist kupovalke.
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 pred
lagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2010
Dn 7103/2009
Os-5784/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Grama export-import, zastopanje in posredovanje, proizvodnja ter notranja trgovina
d.o.o., Tržaška cesta 65, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva ulica 19, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah, parc. št. 81/8
in parc. št. 81/13, k.o. Spodnje Hoče, pod
opr. št. Dn 7103/2009, 24. 8. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 001-N/2007 z dne 19. 10. 2007, sklenjene med prodajalcem MTB podjetje za
inženiring, trgovino in storitve, d.o.o., Meljska cesta 36, Maribor, po direktorju Viktorju
Ledniku in kupcem Grama export-import,
zastopanje in posredovanje, proizvodnja
ter notranja trgovina d.o.o., Tržaška cesta
65, Maribor, po direktorju Samo Hriberniku,
s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnine, parc. št. 81/8 pripisano vl. št. 1406,
k.o. Spodnje Hoče, in parc. št. 81/13 pripisano vl. št. 364, k.o. Spodnje Hoče, in na njih
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2010

Dn 9442/2010
Os-5785/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogomira Simreicha, stanujočega Ob Blažovnici 63, Limbuš, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 505.S
pripisani vl. št. 919, k.o. Limbuš, na delu
vknjižene imetnice Milice Simreich, pod opr.
št. Dn 9442/2010 dne 24. 8. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe,
z dne 17. 11. 1986, sklenjene med darovalko Milico Simreich, roj. 13. 9. 1955, stanujočo Ob Blažovnici 63, in obdarovancem
Bogomirom Simreichom, roj. 8. 11. 1951,
stanujočim Ob Blažovnici 63, Limbuš, s katero je darovalka obdarovancu podarila svoj
delež 1/2 stanovanjske hiše na naslovu Ob
Blažovnici 63 v Limbušu, na parc. št. 505
pripisani vl. št. 919, k.o. Limbuš, in na tem
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
obdarovanca.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2010
Dn 10825/2010
Os-5806/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vojka Vogrina, stanujočega Spodnji Jakobski
Dol 26, Jakobski Dol, za vknjižbo lastninske
pravice, na nepremičninah parc. št. 1174/8
in 1174/10, pod opr. št. Dn 10825/2010,
24. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe opr. št. SV 1855/2004
z dne 14. 12. 2004, sklenjene med prodajalko Občino Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, Pesnica pri Mariboru, ki jo je zastopal
župan Venčeslav Senekovič, in kupcem Vojkom Vogrinom, stanujočim Spodnji Jakobski Dol 26, Jakobski Dol, s katero je prodajalka kupcu prodala nepremičnine, parc.
št. 1174/8 in parc. št. 1174/10, pripisane
vl. št. S009, k.o. Spodnji Jakobski Dol, in
na njih dovolila vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2010
Dn 9744/2010
Os-5807/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Kranjc, stanujoče Novo naselje 23,
Bistrica ob Dravi, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 377/4, k.o. Bistrica ob Dravi, pod opr. št.
Dn 9744/2010, 24. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
13. 5. 1994, sklenjene med prodajalci Jane-
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zom Kokaljem, stanujočim Topolje 5, Škofja
Loka, in Marijo Kokalj Auguštiner, stanujočo
Topolje 5, Škofja Loka, in kupcem Ivanom
Poljancem, stanujočim Prvomajska ulica 3,
Maribor, s katero sta prodajalca kupcu prodala stanovanje št. 4, s pripadajočim kletnim
prostorom, v pritličju stanovanjske stavbe,
na naslovu Novo naselje 23, Bistrica ob
Dravi, in na tem dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2010
Dn 2221/2010
Os-4586/10
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Vrečko Neve, Finžgarjeva ulica 24, Lesce, ki jo zastopa Alpdom, inženiring, d.d.,
Radovljica, Cankarjeva ulica 1, Radovljica,
na podlagi drugega izvirnika kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 17,
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Žitom
Gorenjka, d.o.o. Lesce, ki ga zastopa direktor Matjaž Gmajnar, kot prodajalcem, in
Vrečko Nevo, Finžgarjeva 24, 4248 Lesce,
kot kupovalko, katere predmet je nepremičnina, 2-sobno stanovanje, št. 4, v P. etaži stanovanjske stavbe, na parc. št. 481/1,
k.o. Hraše, v izmeri 60,59 m2, s sklepom
Dn 2221/2010 z dne 7. 7. 2010, glede nepremičnine – del stavbe št. 1.E – stanovanje št. 4, v izmeri 54,68 m2, v 2. etaži, in
kletna shramba, št. 4, v izmeri 13,93 m2,
v 1. etaži, v skupni izmeri 68,61 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu
Finžgarjeva ulica 24, 4248 Lesce, ident. št.
stavbe 2155-602, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 17
z dne 18. 11. 1991, zaradi vknjižbe lastninske pravice, v korist osebe Vrečko Neve,
Finžgarjeva ulica 24, 4248 Lesce, EMŠO
2705951505138, do celote (1/1).
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 7. 2010
Dn 3114/2009
Os-5786/10
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o.,
Mariborska cesta 1, Slovenska Bistrica, ki
ga zastopa Jožica Škrk, notarka v Slovenski Bistrici, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe
o brezplačni dodelitvi denacionaliziranega
premoženja, ki sta jo dne 30. 3. 2005 sklenila Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije
p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, 1000 Ljub
ljana, matična številka: 5000327, ki jo je
zastopal v.d. direktorja Martin Nose (sedaj
Kapitalska zadruga, zadruga za pospeševanje gospodarskih koristi članov, z.b.o.,
Miklošičeva cesta 4, Ljubljana, matična številka: 5000327000), kot prenosnik, in Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o., Mariborska 1, 2310 Slovenska Bistrica, matična
številka: 5142164, ki jo je zastopal direktor
Emil Pintarič, kot pridobitelj, katere predmet je 1/2 nepremičnin, parc. št. 4/1, 4/2
in 4/3, vseh pripisanih pri vl. št. 450, k.o.
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Hošnica, ter 1/2 nepremičnin, parc. št. 49,
50, 51, 411/1, 411/2, 402/1, 402/4, 405/2,
410/1 in 493, vseh pripisanih pri vl. št. 509,
k.o. Jelovec.
Sodišče je s sklepom z dne 6. 9. 2010
pričelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine na podlagi kopije pogodbe,
o brezplačni dodelitvi denacionaliziranega
premoženja z dne 30. 3. 2005, ker je pred
lagatelj s stopnjo verjetnosti izkazal, da je
bilo v njegovo korist oziroma v korist njegovih pravnih prednikov izstavljeno zemljiško
knjižno dovolilo, ki ustreza pogojem za
vknjižbo lastninske pravice in, da se je ta
listina uničila oziroma izgubila (1. točka prvega odstavka 234. člena ZZK-1), izpolnjeni
pa so tudi drugi pogoji za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja (2. točka prvega odstavka 234. člena ZZK-1).
Vknjižba lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 4/1, 4/2 in 4/3, vseh pripisanih
pri vl. št. 450, k.o. Hošnica, ter nepremičninah, parc. št. 49, 50, 51, 411/1, 411/2, 402/1,
402/4, 405/2, 410/1 in 493, vseh pripisanih
pri vl. št. 509, k.o. Jelovec, se zahteva v korist predlagatelja – Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica, z.o.o., Mariborska cesta 1,
2310 Slovenska Bistrica, matična številka:
5142164000, do 1/2.
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin,
katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 6. 9. 2010
Dn 3535/2009
Os-5787/10
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alek
sander Kramperšek, Dobovec 33, Rogatec,
ki ga zastopa Janez Janel, direktor družbe
Pravni center d.o.o., Liptovska ulica 17, p.p.
54, Slovenske Konjice, s sklepom z dne
7. 9. 2010 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe št. 7/32-5492/1-06, ki sta jo dne
8. 5. 2006 sklenila Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, matična številka: 5881447, ki jo je zastopal generalni
direktor Aleš Hauc, kot prodajalec, in Dušan
Senica, Svetinova ulica 12, Šentjur pri Celju,
EMŠO: 3012963501020, kot kupec, katere
predmet je enosobno stanovanje št. 2, locirano v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske
zgradbe v Slovenski Bistrici, Vošnjakova
ulica 2, ki stoji na parc. št. 1482, pripisani
pri vl. št. 586, k.o. Slovenska Bistrica, in
parc. št. 1484, pripisani pri vl. št. 1069, k.o.
Slovenska Bistrica (sedaj nepremičnina id.
št. 753-2150-2.E – stanovanjska raba št. 2,
v 2. etaži, Vošnjakova ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica, vpisana v podvložku št. 3138/2,
k.o. Slovenska Bistrica).
Postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine je bil začet na podlagi
overjene kopije kupoprodajne pogodbe
št. 7/32-5492/1-06 z dne 8. 5. 2006, ker
je predlagatelj s stopnjo verjetnosti izkazal,
da je bilo v korist njegovih pravnih prednikov izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki
ustreza pogojem za vknjižbo lastninske pravice, in da se je ta listina uničila oziroma izgubila (1. točka prvega odstavka 234. člena
ZZK-1), izpolnjeni pa so tudi drugi pogoji za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlaga-
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telja iz (2. točka prvega odstavka 234. člena
ZZK-1).
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini id. št. 753-2150-2.E, vpisani v podvložku
št. 3138/2, k.o. Slovenska Bistrica, se zahteva v korist predlagatelja Aleksandra Kramperška, Dobovec 33, 3252 Rogatec, EMŠO:
2611977500563, do 1/2 (do ene polovice),
in v korist Marcela Muleja, Prožinska vas
60c, 3220 Štore, EMŠO: 1909973500025,
do 1/2 (do ene polovice).
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin,
katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice, kot je zahtevana.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 7. 9. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1027/2005
Os-6270/09
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Dušanki Rojc, v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS,
Kotnikova 28, Ljubljana, zoper dolžnika Martin Kos, zaradi izterjave 65,68 EUR s pp
sklenilo:
upnik je oproščen plačila predujma za
kritje stroškov za postavitev začasnega zastopnika.
Dolžniku
Martinu
Kosu,
EMŠO
2810960500260, se postavi začasni za
stopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. divizije 8,
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 8. 2009
VL 11029/2010
Os-5341/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Ladislavu Kokol, Sečovlje 2a,
Sečovlje - Sicciole, ki ga zastopa zak. zastopnica odvetnica Monika Mavsar, Obala
114, Portorož, zaradi izterjave 163,05 EUR,
sklenilo:
dolžniku Ladislavu Kokol, Sečovlje 2a,
Sečovlje - Sicciole, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd
nem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Monika Mavsar, Obala 114, Portorož.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2010

VL 156594/2009
Os-5597/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Parnad, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Gorice 33, Ljubljana, proti dolžnici
Marijeti Burja, Krtina 114, Dob, zaradi izterjave 1.002,40 EUR, sklenilo:
dolžnici Marijeti Burja, Krtina 114,
Dob, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Blaž Guna, Ljubljanska 106, 1230
Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2010
VL 111724/2008
Os-5601/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva
ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Mateju
Krapežu, Ljubljanska cesta 70, Domžale,
ki ga zastopa odv. Marko Ravnik, Kersnikova 6, Ljubljana, zaradi izterjave 266,27
EUR, sklenilo:
dolžniku Mateju Krapežu, Ljubljanska
cesta 70, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marko Ravnik, Kersnikova 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2010
VL 59862/2010
Os-5623/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Romanu
Osojniku, Cesta v Rošpoh 30, Kamnica, ki
ga zastopa zak. zast. odv. Vladislav Kitek,
Trg svobode 21, Slovenska Bistrica, zaradi
izterjave 4.021,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Romanu Osojniku, Cesta v Rošpoh 30, Kamnica, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Vladislav Kitek, Trg svobode 21, 2310 Slovenska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
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socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2010
VL 68196/2009
Os-5624/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Marjanu
Kovaču, Lemberg pri Šmarju 19, Podplat,
ki ga zastopa zak. zast. odv. Damir Trkmič,
Gubčeva 6, Celje, Marija Novinič, Mestinje
77, Podplat, zaradi izterjave 4.659,89 EUR,
sklenilo:
dolžniku Marjanu Kovaču se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Damir Trkmič, Gubčeva 6, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2010
VL 24916/2010
Os-5653/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Kamen podjetje za pro
izvodnjo, obdelavo in montažo naravnega in
umetnega kamna ter keramike, gradnjo prometnih in hidrogradbenih objektov, trgovino
d.o.o., Levarska ulica 3, Zgornja Polskava,
ki ga zastopa odv. Ivan Gorjup, Ulica Vita
Kraigherja 1, Maribor, proti dolžniku Albinu
Potočniku, Rotenbergstrasse 23, Stuttgart,
ki ga zastopa zak. zast. odv. Drago Mlinarič, Ajdovščina 1, Ljubljana, zaradi izterjave
8.484,45 EUR, sklenilo:
dolžniku Albinu Potočniku Rotenbergstrasse 23, Stuttgart, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Drago Mlinarič, Ajdovščina 1, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2010
VL 88487/2009
Os-5654/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Krekove družbe za storitve
d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, proti dolžnici Idi Pfaifer, Lackova 46, Maribor
– dostava, zaradi izterjave 4.618,74 EUR,
sklenilo:
dolžnici Idi Pfaifer, Lackova 46, Maribor
– dostava se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-

kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Petar Grdinić, Glavni trg 19/c, 2000
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2010
I 2593/2004
Os-2731/10
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Telekomunikacijske storitve Si.mobil, d.d., Šmartinska cesta 134b,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana
Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana, proti
dolžniku Ferid Kasumovič, Kolonija 1. maja
27, Trbovlje, zaradi izterjave 235,32 EUR
sklenilo:
dolžniku Feridu Kasumovič, Kolonija 1.
maja 27, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika odv.
Saša Ostrožnika, Kešetovo 4, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje2.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 3. 2010

Oklici dedičem
D 4/2010
Os-5236/10
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne
8. 12. 2009 umrli Mariji Požar, roj. Sluga, hči
Jožefa, roj. 14. 4. 1922, nazadnje stanujoči
Stolovnik 46, p. Brestanica, izven naroka
dne 22. 7. 2010, podaje oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Mariji Požar,
roj. 14. 4. 1922, nazadnje stanujoči Stolovnik 46, p. Brestanica, katerih podatkov
sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta
od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 7. 2010
II D 1197/2010
Os-4683/10
V zapuščinski zadevi po pokojni Josefine Sofii Marii Korn, roj. 28. 9. 1895, umrli
4. 12. 1943, nazadnje stanujoči na naslovu
Poljanska 8, Ljubljana, je naslovno sodišče
odredilo oklic.
Zapustnica je bila razglašena za mrtvo
s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. N 190/2008 z dne 12. 1. 2010. Oporoke ni napravila. Po njej nastopi zakonito
dedovanje.
Podatki o morebitnih zapustničinih dedičih sodišču niso znani, zato sodišče poziva vse zapustničine morebitne dediče, da
v roku 1 leta od objave tega oklica sodišču
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
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Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2010
D 245/2010
Os-5240/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za izdajo sklepa o dedovanju po pok.
Fabjan Jožefu, pok. Mihaela, neznanega
prebivališča, roj. 30. 10. 1889, ki je umrl
dne 31. 10. 1959.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse morebitne dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da
se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od te objave, sicer bo sodišče
po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 23/2007
Os-5539/10
Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za
proglasitev pogrešane Baucar Franciske,
roj. Mertel, rojene 25. 11. 1869, v Srednjem
vrhu, nazadnje stanujoče na območju Republike Slovenije, v Petrini 5, za mrtvo.
Pogrešana se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece od objave
tega oklica. Po preteku tega 3-mesečnega
roka bo sodišče pogrešano razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 8. 2010
N 23/2010
Os-5337/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, ki ga zastopa odvetniška družba Kovačič d.n.o., o.p.
iz Ljubljane, zaradi razglasitve nasprotne
udeleženke Delfabro Karoline, roj. Sosič,
za mrtvo.
Pogrešana Karolina Delfabro, roj. Sosič, pok. Ivana, je bila rojena 11. 4. 1857.
Po podatkih Župnije Klanec se je ta dne
29. 6. 1879 poročila ter se kasneje preselila
v Egipt.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi,
vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanko razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 8. 2010
N 24/20110
Os-5338/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, ki ga zastopa odvetniška družba Kovačič d.n.o., o.p.
iz Ljubljane, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Viljema (Giulielma) Parenzan
od Nikola, za mrtvega.
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Pogrešani Viljem Parenzan od Nikola je
bil posestnik iz Pule, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe iz leta 1914 postal lastnik
nepremičnin v k.o. Ocizla, drugih podatkov
o imenovanem ni bilo mogoče najti.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju,
zlasti pa smrti, pa se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 8. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Flisar Mira, Gradiška 38, Pesnica
pri Mariboru, zavarovalno polico, št.
50500066310, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnp-314556
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj naslednje
dokumente, in sicer:
1. Police za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti: 1.237.913, 1.237.914;
2. Zelene karte: SLO-10/0059491, SLO10/0059492;
3.
Ponudba
za
premoženjsko
zavarovanje: 180497, 180498, 180,0499;
4. Ponudbe za sklenitev nezgodnega
zavarovanja: 660512, 665957, 665958,
665959;
5. Police za zavarovanje avtomobilskega
kaska: 1230478, 1230479;
6. Ponudba za sklenitev življenjskega
zavarovanja 1-2-3: 180209, 180210,
180211;
7. Ponudba za sklenitev življenjskega
zavarovanja Elite: 3003732, 3003733;
8. Ponudba za sklenitev življenjskega
zavarovanja Mozaik: 8005790, 8005791.
Ob-5746/10
Hasib Cakor, Cesta k Tamu 15/a, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500062777, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnn-314608
Jakomin Edvin, Cesta Istrske brigade
7, Pobegi, zavarovalno polico, št.
40302000558, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnc-314544
Koletnik Filip, Cankarjeva 6, Kranj,
zavarovalno polico, št. 50500007157, izdala
zavarovalnica KD Življenje - Fondpolica.
gns-314703
Kotnik Edvard, Visoko 123, Visoko,
zavarovalno polico, št. 41601006715, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-314686
Kovač Tadej, Šafarsko 42/a, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 50500035251, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp-314681
Matijašec
Renata,
Zg.
Voličina
78, Voličina, zavarovalno polico, št.
50500035172, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn-314633
Remont d.d. Celje, Oblakova 30, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500044417,
50500044490,
50500044504
in
50500044513, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnp-314606
Remont d.d. Celje, Oblakova 2, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500044498,
50500044508,
50500044519
in
50500044494, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gno-314607
Retko Nina, Kotlje 198, Kotlje,
zavarovalno polico, št. 11.039.975, izdala
zavarovalnica
Grawe
zavarovalnica.
gnd-314668
Roter Ambrož, Ulica bratov Vošnjakov 8,
Celje, zavarovalno polico, št. 50500056523,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gny-314722
Škrobar Mitja, Šentjane 69, Portorož Portorose, zavarovalno polico, št. 0012576,

0012575 ter certifikat, št. 00027314,
00027315 in vpisni list, št. S 0026437,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnb-314770
Vuga Aleš, Erjavčeva ulica 10, Mengeš,
zavarovalno polico, št. 50500000002, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-314704

Spričevala preklicujejo
Ačko Martin, Bukovec 10/a, Zgornja
Polskava, spričevalo 1. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2010. gnf-314641
Angelovska Sanja, Lokozarjeva 25,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju, št.
I/F/196n, izdano leta 2001. gne-314592
Ankerst Jaka, Brbnje 9, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2007. gns-314603
Ankerst Jaka, Vrbnje 9, Radovljica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2008. gnr-314604
Anžič Jure, Steletova ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2003,
2004 in 2005. gnu-314576
Arčon Luka, Stjenkova ulica 31,
Šempeter pri Gorici, maturitetno spričevalo
Splošnega centra Nova Gorica, izdano leta
2005. gnf-314716
Arh Pavel, Pod rebrom 18, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Poklicne elektro
šole Kranj, izdano leta 1981. gnf-314791
Arnold Lucija, Prisoje 50, Prevalje,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Slovenj Gradec. gns-314678
Avdič Edo, Hrvatini 209/b, Ankaran Ankarano, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije Koper - SEPŠ. gne-314617
Baranja Ivana, Sotina 119, Rogašovci,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2009. gnc-314719
Barle Sašo, Kranjska cesta 7a, Naklo,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
strojništvo Škofja Loka, izdano leta 2001.
gnm-314709
Batič Nika, Vogrsko 100, Volčja Draga,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
2010. gnu-314676
Beširović Saško, Prvomajska ulica 11,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje policijske šole Tacen, izdano
leta 1994. gnv-314575
Blagojević Zorica, Ižanska cesta 442
F, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
gnv-314625
Blatnik Robert, Glavni trg 34, Sevnica,
spričevalo od 1. do 4. letnika in maturitetno
spričevalo Šolskega centra Celje - Poklicna
in tehniška elektro kemijska šola, izdano
leta 2004. gnj-314645
Blaževič Magdalena, Prisoje 8, Koper Capodistria, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole dr. Aleš Bebler Primož, št. 170/88,
izdano leta 1988. gnk-314786

Bombač Poljak Marko, Vanganelska
63/a, Koper - Capodistria, spričevalo 1.
letnika Srednje ekonomsko poslovne šole v
Kopru, izdano leta 2003. gnh-314639
Boršić Nataša, Sotelska 34, Rogaška Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1994 in 1995,
izdano na ime Krklec Nataša. gns-314778
Božeglav Benjamin, Kidričeva ulica
5, Sežana, indeks, št. 18080065, izdala
Filozofska fakulteta. gnf-314741
Bratkovič Nika, Cerov Log 34, Šentjernej,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, št. TK1/848, izdano leta 2000. gnx-314673
Brečko Eva, Lipce 13, Jesenice,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Gimnazije Jesenice, izdano leta
2006 in 2007. gnb-314745
Brudar Miro, Zobčeva ulica 2/a, Novo
mesto, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
policijske šole v Ljubljani, izdano leta 1994,
1995 1996 in 1997. gnd-314718
Brvar Špela, Trojane 30, Trojane,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2003. gnf-314766
Caserman Janez, Zagorica 9, Ig,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1981. gnm-314659
Cotman Gregor, Mlakarjeva 16, Šenčur,
indeks, št. 18050153, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2005.
gnr-314579
Cvijanović Suzana, Mucherjeva ulica
6, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta
2006 in 2007. gns-314757
Debeljak
Tina,
Korotanska
18a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2005. gnm-314559
Dedić Almir, Ulica Simona Jenka 14,
Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje
upravne in administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2010. gno-314707
Delič Ema, Koželjskega odreda 3,
Velenje, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Poklicne in tehniške šole za storitve
dejavnosti - turistični tehnik, izdano leta
2006. gni-314788
Dobrijević Jasna, Ul. Tuga Vidmarja
2, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2002. gnr-314679
Dolenc Tomi, Cesta na Jezero 15,
Cerknica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1999. gns-314528
Dragojević Leon, Šalara 57, Koper Capodistria, spričevalo SEPŠ Koper, izdano
leta 2009. gnf-314795
Drešković Hava, Vrtnarija 12a, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Janeza Mraka
Vrhnika, izdano na ime Ždralić Hava.
gnn-314708
Drnovšek Davor, Cesta OF 44, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika STPŠ Trbovlje, osebni
list 255, izdano leta 2007. gnj-314637
Drobun Rok, Prešernova 9, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in
turistične šole v Radovljici, izdano leta 2009.
gnh-314614
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Đumber Petek Katarina, Ljubljanska
cesta 104, Domžale, spričevalo 2. letnika
Šolskega centra Rudolfa Maistra, izdano
leta 2008. gnr-314529
Felicijan Bruno, Dobrna 34/j, Dobrna,
spričevalo 1. in 2. letnika I. gimanzije v Celju,
izdano leta 2008 in 2009. gnq-314609
Fingust Dolores, Cesta Andreja Bitenca
102, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2009. gnh-314764
Flašker Marija, Ulica Toneta Melive 10,
Slovenske Konjice, indeks, št. 12210315002,
izdala Višja strokovna šola Ptuj, leto izdaje
2008, na ime Marguč Marija. gnd-314793
Flegar Miran, Adrijanci 5, Petrovci,
maturitetno
spričevalo
Ekonomske
gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2005.
gni-314538
Florjančič Anže, Gostičeva cesta 38,
Radomlje, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnj-314712
Fornazarič Jasna, Griči 8 b, Šempeter pri
Gorici, maturitetno spričevalo Ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
2002. gny-314797
Funtek Petra, Podvolovljek 5, Luče,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2010. gnz-314571
Gabrijelčič Sabina, Črnce 1, Deskle,
diplomo Šolskega centra »Vojvodina«
Tolmin, št. I-PE/545, izdano leta 1988.
gnh-314539
Goleš Rebeka, Vrh pri Pahi 15, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano
leta 2007. gnm-314584
Gregl Maja, Kozjanskih borcev 34,
Brežice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Brežice, izdano leta 2002. gnr-314779
Grilanc Mojca, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazija
Poljane, izdano leta 1982, izdano na ime
Stražar Mojca. gnu-314526
Hari Nina, Cankova 72, Cankova,
maturitetno
spričevalo
Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2003.
gnv-314675
Hočevar Nika, Topniška ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2006. gno-314732
Horvat Urška, Gorišnica 95, Gorišnica,
spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2007 do 2010. gnc-314619
Horvat Živa, Cesta zmage 92, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje glasbene
in baletne šole v Mariboru, izdano leta 2002
in 2003. gnv-314725
Hren Boštjan, Loška Gora pri Zrečah 23,
Zreče, spričevalo 2. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Zreče, izdano leta 2010.
gnl-314610
Hren Špela, Testenova ulica 6, Mengeš,
spričevalo
4.
letnika
Biotehniškega
izobraževalnega
centra
v
Ljubljani.
gnw-314599
Hvala Boštjan, Kešetovo 1, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Zasavske ljudske
univerze, št. 542, izdano leta 2005.
gnw-314674
Ismaili Faruk, Cesta dveh cesarjev 104 J,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Srednje
elektro železniške šole. gnt-314627
Ismaili Faruk, Cesta dveh cesarjev 104
J, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Emona Efekta, Srednje trgovske šole.
gnv-314629
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Jankovič Uroš, Zdolska 19/a, Krško,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Krško
- elektrotehnik, elektronik. gnh-314664
Janžekovič Marko, Sovretova pot 54,
Ptuj, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2007. gnx-314648
Jemec Romana, Sorška cesta 11, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu ZSC ekonomska usmeritev, št. 11-1983, izdano
leta 1983, izdano na ime Gošte Romana.
gng-314790
Jenko Simona, Rojčeva ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2006 in 2007.
gnd-314568
Jogič Melisa, Kidričeva 4, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 2008, 2009.
gnh-314714
Jošić Darko, Ižanska cesta 442N,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2008. gnq-314630
Jukić Tomislav, Ulica bratov Učakar
52, Ljubljana, indeks, št. 20080515, izdala
Pravna fakulteta. gnn-314558
Juršič Marjan, Lipnica 26, Novo mesto,
spričevalo 5. letnika Srednje šole Grm Novo
mesto, izdano leta 2010. gnv-314750
Kalan Špela, Janka Puglja 7, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, št.
III/7, izdano leta 2003. gnm-314634
Kalan Špela, Janka Puglja 7, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, št.
III/7, izdano leta 2001. gnl-314635
Kastelic Ines, Šentvid pri Stični 17,
Ivančna Gorica, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnc-314569
Kaučič Marjan, Gornji Ivanjci 20, Spodnji
Ivanjci, spričevalo poklicne mature Srednje
poklicne in tehniške šole Murska Sobota,
izdano leta 2005. gnk-314536
Kavčič Nada, Škofjeloška 53, Kranj,
spričevalo 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije, št. 040/226/095, izdano leta
2010. gno-314557
Kocet Patricija, Čevljarska 29, Koper
- Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Pedagoške družboslovne šole Koper.
gnp-314756
Kok Tomaž, Prešernova 7, Velenje,
spričevalo 3., 4. letnika in obvestilo o uspehu
pri poklicni maturi Šolskega centra Velenje
- smer turistični tehnik, izdano leta 2006 in
2007. gno-314632
Kokalj Marko, Sebenje 70, Bled,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednjega
tehniškega šolskega centra Kranj, izdano
leta 2006, 2007. gne-314567
Kolman Dejan, Golo 46, Ig, spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje geodetske,
ekonomske in gradbene šole. gnu-314626
Kolman Katja, Grajska cesta 16, Bled,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije
in srednje šole Radovljica, izdano leta 2001.
gng-314640
Komel Luka, Žeje pri Komendi 13 A,
Komenda, indeks, št. 27005826, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnx-314623
Kopinšek Tamara, Maistrova 29, Celje,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2005. gnb-314545
Kopinšek Tamara, Maistrova 29, Celje,
spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2006. gnz-314546
Kopše Erik, Župančičeva ul. 2,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Zreče.
gnq-314680

Koren Marja, Na gmajni 9 b, Orehova
vas, indeks, št. 06020115, izdala Fakulteta
za socialno delo v Ljubljani, leto izdaje 2003.
gnx-314798
Korošec Žiga, Kovinarska ulica 9/a,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2010. gnv-314775
Kos Ivanka, Rogovila 29, Mirna Peč,
spričevalo 1. letnika Gostinske šole Novo
mesto, izdano leta 1993. gnw-314749
Kovačič Katarina, Pod lipami 18, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
letnika Gimnazije Center Celje, izdano leta
2004 in 2005. gnz-314646
Kramberger Špela, Hrenova ulica 4, Ig,
spričevalo o zaključnem izpitu Šubičeve
gimnazije, izdano leta 1994, izdano na ime
Hočevar Špela. gnj-314562
Kramberger Špela, Hrenova ulica 4,
Ig, potrdilo o opravljenem izpitu znanja na
področju gostinstva, izdano leta 2000, na
ime Hočevar Špela. gni-314563
Kranjc Lucija, Ižanska cesta 69/c,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003.
gnl-314768
Kristl Mateja, Križe 141, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, št. V/383, izdano
leta 2002. gns-314553
Lah Branko, Podvinci 123/b, Ptuj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2005. gng-314665
Latinović Nenad, Tekavčeva 8, Šoštanj,
indeks, št. 18081521, izdala Univerza v
Ljubljani. gno-314782
Lavrič Domen, Vegova ulica 12, Moravče,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnt-314777
Leskovar Klavdija, Novo Tepanje 21,
Slovenske Konjice, spričevalo od 1. do
3. letnika Škofijske gimnazije v Mariboru,
izdano od leta 2000 do 2003. gnj-314737
Letica Jernej, Ul. IX. korpusa 23, Piran
- Pirano, spričevalo 4. letnika Srednje
pomorske šole Portorož, izdano leta 2004.
gnk-314736
Lokar Tina, Vrh pri Sobračah 2, Šentvid
pri Stični, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2007 in 2008.
gnz-314746
Lorber Anita, Kamnogoriška cesta 53,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacijo, izdano leta 2005.
gnk-314661
Lozinšek Nejc, Volkmerjeva 28, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ptuj,
izdano leta 2008. gnx-314702
Majcen Sandra, Goriška 15, Maribor,
indeks, št. 83040137, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta Maribor, leto izdaje 2007.
gnd-314693
Majdič Saša, Krtina 24/a, Dob, spričevalo
3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta
2005. gnu-314551
Malič Helena, Vaše 1, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Srednje frizerske šole
Ljubljana. gnj-314537
Mandič Dušan, Topniška ulica 60,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Borisa
Ziherla, izdano leta 1979. gnq-314580
Manojlović Željko, Stantetova 1, Velenje,
spričevalo 2. letnika Trgovske šole v Velenju,
izdano leta 2001. gnw-314649
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Marentič Aleš, Griblje 61, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Splošne gimnazije
Črnomelj, izdano leta 2004. gnb-314695
Markovič Andreja, Novi Log 7/a, Hrastnik,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje, izdano leta 2010. gni-314588
Markovič Tea, Krška vas 20, Ivančna
Gorica, spričevalo 4. letnik Splošne
gimnazije Ivančna Gorica, izdano leta 2008.
gng-314590
Mihelčič Mira, Ulica Frančka Miha
Paglovca 11, Kamnik, spričevalo 4. letnika
Biotehničnega izobraževalnega centra
Ljubljana, izdano leta 2009. gnl-314535
Mijatović Dragana, Cesta komandanta
Staneta 39, Medvode, spričevalo 1. in 3.
letnik Srednje ekonomske šole. gnt-314652
Miklavžina Matic, Ob Meži 21, Mežica,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem,
št. 1768, izdano leta 2004. gne-314542
Miljević
Jelena,
Bokalova
15,
Jesenice, spričevalo 1. letnika ESŠ Kranj.
gng-314540
Mlekuž Katjuša, Šentviška pot 14,
Čatež ob Savi, spričevalo 1. in 2. letnika
ETRŠ Brežice, izdano leta 2005 in 2006.
gnt-314552
Mrčun Karmen, Topole 10, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2009.
gnd-314643
Mucić Vedran Vedi, Tržaška cesta 65,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1984. gni-314613
Mujdžić Elvin, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tehniških strok Šiška. gnx-314573
Musič Kaltak Himzo, Jurčkova cesta 84,
Ljubljana, spričevalo poklicne mature in
obvestilo o uspehu poklicne mature ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 2010. gnn-314758
Nadarević Nermin, Nova pot 15/a,
Kozina, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2004. gnd-314593
Nestorović Damjana, Bušeča vas 3a,
Brežice, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Brežice, izdano leta 2007. gni-314688
Noč Marko, Aličeva ulica 2, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdan leta
2005, 2006 in 2007 (3 X). gnm-314759
Odar Špela, Triglavska cesta 9, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano
leta 2007. gnr-314554
Ogorevc Manca, Spodnje Gameljne 27,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina. gnt-314527
Paternost Alenka, Ulica bratov Učakar
70, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana,
smer turistični tehnik, izdano leta 1993.
gno-314561
Peklar Franc, Vransko 12, Vransko,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Srednja šola za mehatroniko in strojništvo v
Celju, izdano leta 2010. gnp-314631
Peršolja Petra, Vrtojbenska 19, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2002. gnf-314541
Peršuh Mateja, Mihovce 40, Ptuj,
spričevalo od 1 do 4. letnika Škofijske
gimnazije v Mariboru, izdano leta 2000 do
2004. gni-314738

Pintar Nina, Sv. Lenart 85, Selca,
spričevalo 2. letnika SGTŠ Radovljica,
izdano leta 2008. gnj-314587
Pinter Maja, Kersnikova 32/a, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta
2010. gnd-314543
Pipan Matjaž, Podpeška cesta 374,
Notranje Gorice, diplomo Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1992. gnd-314743
Pohar Nik, Ul. OF 2, Radeče, spričevalo
1. in 2. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2007 in 2008.
gnm-314784
Potočnik Zoran, Pod gradom 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 8. razreda OŠ Mislinja,
izdano leta 1989. gno-314682
Praznik Nejc, Podulaka 8, Velike Lašče,
spričevalo 4. letnika Splošne in strokovne
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2002.
gne-314767
Prebil Jernej, Podpeč 39a, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1998. gnv-314525
Pušnik Vladimir, Šmiklavž 8/b, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne in tehniške strojne šole
Velenje. gng-314615
Rakuša Andrej, Vogričeva 34, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci. gnf-314666
Rehar Nika, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2010. gns-314653
Rihter Alojz, Zg. Prebukovje 28, Šmartno
na Pohorju, spričevalo 8. razreda OŠ
Šmartno na Pohorju, št. 8/10, izdano leta
1964. gne-314692
Rodeš Barbara, Zofke Kvedrove ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka
Smrekarja, izdano leta 2003. gnf-314566
Ropret Andrej, Podljubelj 19, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Kranj, izdano leta 1998.
gnn-314733
Rozman Jože, Finžgarjeva 9a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Prometne šole
v Mariboru, izdano leta 1994. gnq-314655
Sehur Dejan, Prapretno 16/b, Planina pri
Sevnici, spričevalo 3. letnika ŠC – Srednje
šole za elektrotehniko in kemijo, izdano leta
2010. gnq-314530
Selman Sanela, Spodnji Plavž 22/a,
Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika SGTŠ
Radovljica, izdano leta 2007 in 2008.
gnc-314644
Semolič Dane, Lavrica, Nebčeva ulica
24, Škofljica, spričevalo od 1. do 4. letnika
Ekonomske šole Ljubljana. gni-314713
Simčič Grega, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, indeks, št. 230A0090, izdala
Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2000.
gne-314792
Simčič Karmen, Polje, Cesta XVIII 6,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje kemijske šole in gimnazije.
gnl-314685
Sirnik Janja, Nahtigalova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Ljubljana - Šiška, izdano leta 2005.
gny-314697
Siročič Senta Ana, Jakopičeva ulica
13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika SGGEŠ
v Ljubljani, smer ekonomski tehnik.
gnp-314781
Skopec Tatjana, Praproče 30, Polhov
Gradec, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
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upravno administrativne šole, izdano leta
1997 in 1998. gnp-314581
Slemenšek Vojko, Loče 6, Šmartno
v Rožni dolini, spričevalo 1. letnika
Šolskega centra Velenje, izdano leta 1995.
gnh-314589
Smogavec Saša, Špindlerjeva 12,
Slovenska Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole Maribor. gnk-314586
Stare Zdenka, Šaranovičeva c. 2,
Domžale, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2009. gne-314742
Stojičič Milanka, Jaka Platiše 13,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 2002.
gnu-314726
Strašek Hermina, Legen 145, Šmartno
pri Slov. Gradcu, diplomo Gostinsko
turistične šole Slovenj Gradec, izdana leta
1986. gnu-314651
Strelec Marijan, Pot na Rakovo Jelšo 7,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Centra
strokovnih šol Ljubljana, izdano leta 1981,
1982 in 1983. gnv-314650
Šebalj Miran, Gozdna pot 8, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 4. in 5. letnika Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 2006 in
2007. gnq-314705
Šega Jože, Dolž, Šolska cesta 68,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča
Ljubljana, izdano leta 1983. gnv-314600
Šendlinger Rok, Stročja vas 68, Ljutomer,
spričevalo Gimnazije Frana Miklošiča
Ljutomer. gni-314663
Šepec Iva, Gozdna ulica 2, Rogaška
Slatina, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Rogaška Slatina. gno-314657
Šijanec Marko, Biserjane 14, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste Ljubljana, št. II-G-1309, izdano leta
2008. gnv-314550
Šivec Sahdi, Hruškarje 14, Cerknica,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 2010. gnn-314783
Škufca Katja, Žirovnica 64, Žirovnica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje gostinske in turistične šole
Radovljica, izdano leta 2008. gnr-314683
Šprah Helena, Šaranovičeva 23,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
usnjarske šole Domžale, izdano leta 1994
in 1995, izdano na ime Volkar Helena.
gny-314776
Štefanec Živa, Cankarjeva 27, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Gimnazije
Murska Sobota, št. 1581, izdano leta 2009.
gnj-314612
Štimac Marijan, Željne 14/a, Kočevje,
diplomo SŠTUD Kočevje, izdana leta 1988.
gnq-314780
Šuštar Matic, Trg padlih borcev 2, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske in
gimnazije Ljubljana, umetniška gimnazija,
smer sodobni ples, izdano leta 2008.
gnh-314572
Šuštar Nina, Srednja vas pri Kamniku
4/a, Kamnik, spričevalo 3. letnika SŠCRM
v Kamniku - ekonomska smer, izdano leta
2009. gnx-314748
Tahirović Sara, Cesta v Šmartno 6a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnu-314701
Tekavčič Grega, Livold 77/a, Kočevje,
spričevalo od 1 do 4. letnika, izdano leta
2004 do 2008. gnf-314616
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Tekavec Luka, Zaletelova ulica 3,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2007 in 2008. gnh-314739
Teropšič Dušan, Cesta na Belo 5,
Kranj, diplomo Srednje šole pedagoške,
računalniške in naravoslovno matematične
usmeritve Kranj, št. I-N/132, izdana leta
1986. gnh-314789
Tomše Marko, Mihalovec 57, Dobova,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Strokovne gimnazije Krško,
izdano leta 2006. gnd-314747
Tomulić Dino, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika SETŠ Nova
Gorica, št. I-EG/480, izdano leta 2007.
gnl-314785
Tršelič Jovanovič Alenka, Golniška
cesta 51, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Kranj, izdano leta 1978 in 1979,
izdano na ime Tršelič Alenka. gno-314532
Udovč Gregor, Jelovec 7, Boštanj,
spričevalo 3. letnika in spričevalo poklicne
mature ŠC Krško Sevnica - elektrotehnik,
elektronik, izdano leta 1998. gnt-314577
Urbanc Matic, Zgornje Stranje 20,
Stahovica, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnx-314523
Velušček Milva, Kolarska ul. 11, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Emona efekta d.o.o. Ljubljana, št. 41, izdano
leta 1998. gnh-314564
Veniger Ula, Jevnica 8, Litija, spričevalo
2. letnika in obvestilo o uspehu 3. letnika
Gimnazije Antona Aškerca v Ljubljana,
izdano leta 2009, 2010. gnf-314691
Verbančič
Tomi,
Gabrnik
50,
Juršinci, spričevalo 3. letnika Poklicne in
tehniške strojne šole Ptuj - strojni tehnik.
gnb-314620
Verbič Jure, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2004,
2005. gnv-314700
Vivod Anže, Zaloška cesta 230/c,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2007. gni-314638
Vižintin Žiga, Ob Beli 1, Vipava, spričevalo
1. letnika Škofijske gimnazije Vipava, št.
11/84, izdano leta 2002. gnx-314548
Vladović Pavlina, Mislinjska Dobrava
112/b, Šmartno pri Slov. Gradcu, spričevalo
3., 4. letnika in spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gny-314772
Vovk Eva, Graška cesta 15/b, Litija,
maturitetno spričevalo Gimnazije Litija,
izdano leta 2003. gnc-314769
Vučkič Klemen, Kraška 18, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika STŠ, ŠT. III/SR, izdano
leta 2009. gnq-314730
Vukomanović Tea, Dobrava 90, Otočec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
št. II/G/630, izdano leta 2004. gnt-314677
Vunderl Mateja, Sp. Kamenščak 46,
Ljutomer, spričevalo 1. letnika SŠGT
Radenci. gnd-314618
Zadravec Nina, Gosposvetska cesta 12,
Ljubljana, indeks, št. 18061311, izdala FF v
Ljubljani. gni-314763
Zanjkovič Bojan, Gibina 8, 9246
Razkrižje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje mlekarske šole v Kranju, izdano
leta 1991. gnw-314724
Zdravje Miha, Banija 30, Ig, spričevalo 1.
in 3. letnika Srednje lesarske šole, izdano
leta 2007 in 2009. gny-314622
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Zebec Zdenka, Turški vrh 50/h, Zavrč,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 2001. gnj-314787
Zemljič Andreja, Linhartova 104,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovnih znanj s področja trženja
investicijskih skladov in prodaja investicijskih
kuponov oziroma delnic investicijskih
skladov, št. 734, izdan s strani ZDU - GIZ
dne 3. 12. 2004. gnb-314595
Zidar Petra, Sušica 19, Ivančna Gorica,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2003. gnh-314689
Zorič Marija, Trška gora 50, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 1981. gnz-314671
Zupan Matija, Maroltova 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Celju, izdano leta 2001.
gnw-314549
Zupan Stanka, Gradišče 47, Bizeljsko,
spričevalo o končani OŠ Bizeljsko.
gnc-314794
Zupančič Anja, Jezero 3, Trebnje, indeks,
št. 32080372, izdala Naravoslovno tehnična
fakulteta, leto izdaje 2009. gnx-314698
Zupančič Daša, Kropa 117, Kropa,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
Ljubljana, izdano leta 2007. gnj-314687
Zupančič Gorazd, Trdinova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika ŠC PET
Ljubljana, št. I/30, izdano leta 2003.
gnc-314694
Žankar Jernej, Ljubljanska cesta
17, Domžale, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2004,
2005 in 2006. gno-314582
Žnidar Eva, Obirska 19, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Poljane v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnz-314696
Žunič Marko, Železničarska 22, Črnomelj,
indeks, št. 23060064, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnb-314720

Drugo preklicujejo
Arčon Luka, Stjenkova ulica 31,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 19460289, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gne-314717
Baša Skomina Karmen, Tabor 26,
Dornberk, študentsko izkaznico, št.
19806714, izdala Univerza v Ljubljani.
gnp-314531
Bezjak Doroteja, Nova vas 117/a, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 81636758, izdala
EPF Maribor. gnu-314751
Blejc Žan, Palovška cesta 1, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19505418,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-314761
Buzadžić Hedl Edina, Celestrina 1,
Malečnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Maribor. gnr-314729
Černelič Vesna, Zdolska 20, Krško,
študentsko izkaznico, št. 20014962, izdala
Fakulteta za logistiko Maribor. gnz-314621
Dagarin Matija, Suha 25, Sorica, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Škofja Loka.
gng-314690
Dolenc Eva, Sveti Duh 215, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka. gnn-314533

Erbič Križanec Vid, Glinška 13,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gnq-314605
Erjavec Urška, Polje 2, Višnja Gora,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnf-314591
Fideršek & Fideršek d.n.o., Ulica 15.
junija 004, Ljubečna, dovolilnico za Ukrajino
z oznako 804/03, št. 002318. gnp-314560
Fridl Nina, Artiče 001 A, Artiče,
študentsko izkaznico, št. 20090098, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnr-314654
Gabor
Samanta,
Gančani
80/a,
Beltinci, dijaško izkaznico, št. 0005997297.
gnn-314583
Gomboc Dašo, Mladinska ulica 5,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
19471758, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gng-314715
Gorišek Eva, Rozmanova ulica 241,
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
01008518, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnm-314534
Hiršelj Erika, Borovak pri Polšniku 3,
Polšnik, študentsko izkaznico, št. 19419551,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani, na
ime Korimšek Erika. gnz-314796
Horvat Stanislav s.p., Melski dol 55,
Maribor, izvod licence skupnosti za vlečno
vozilo Mercedes Benz, reg. št. MB /2-46R,
izdan 11. 1. 2008. gnt-314602
Janežič Nina, Cesta na Lenivec
4a, Sežana, študentsko izkaznico, št.
07060043, izdala Fakulteta za varnostne
vede. gnp-314710
Janežič Sabina, Trg na Stavbah 3, Litija,
študentsko izkaznico, št. 30015046, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Ljubljana. gnz-314596
Kamnar Tjaša, Cesta na Ozare 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
18070794, izdala Filozofska fakulteta.
gnw-314699
Klenovšek Mojca, Gorica pri Šmartnem
20, Šmartno v Rožni dolini, študentsko
izkaznico, št. 19513541, izdala Ekonomska
fakulteta. gns-314628
Kocjan Polona, Pliskovica 19, Dutovlje,
študentsko izkaznico, št. 21091090, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnk-314711
Končar Maja, Valvasorjeva 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19989781, izdala
Univerza v Ljubljani. gnz-314721
Korelec Samo, Novo Polje, Cesta
VIII/15A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Moste. gnl-314760
Kotnik Vesna, Mislinjska Dobrava 3,
Šmartno pri Slov. Gradcu, študentsko
izkaznico, št. 19367889, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gny-314547
Kozan Jože s.p., Pribinci 2, Adlešiči,
dovolilnice za Rusijo, št. 658611,
658612,658613, 658614 in 658615.
gnm-314734
Kozan Jože s.p., Pribinci 2, Adlešiči,
dovolilnice za Ukrajino, št. 659365, 659366,
659367, 659368 in 659369. gnl-314735
Lipovac Andraž, Pri Unionu 8, Kočevje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje.
gnt-314727
Ljubijankić Ermin, Kogojeva ulica
10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gnw-314574
Mavsar Matej, Mali Lipovec 6, Dvor,
študentsko izkaznico, št. 64080154, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnc-314744
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Mohorič Urša, Kuratova ulica 12, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 18081560, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnp-314706
Muzga Jan, Študljanska 38/a, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Vegova šola
Ljubljana. gny-314647
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, licenco, št. 007196/013, za vozilo z
reg. št. KR R9-020. gny-314597
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, licenco, št. 007196/039, za vozilo z
reg. št. KR ZC-499. gnc-314598
Nikolič Radiša, Pot v dolino 39,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500027261000, izdajatelj Cetis Celje.
gny-314672
Pelan Anja, Krivec 6, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 19380968, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gns-314728
Petrič Alojz s.p., Jezero 35, Preserje,
potrdilo za voznika, št. 007091/MJ38-2260/2009, izdano na ime Novica Sokolović,
z veljavnostjo do 22. 1. 2010. gnt-314752
Petrič Alojz s.p., Jezero 35, Preserje,
potrdilo za voznika, št. 007091/BGD38-22763/2009, izdano na ime Sladomir Sokolivić,
z veljavnostjo do 9. 3. 2010. gns-314753
Pevnik Mateja, Podvin pri Polzeli 4,
Polzela, študentsko izkaznico, št. 61231689,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor.
gnk-314611
Popović Željko, Hrenovice 1a, Postojna,
potrdilo o upravljeni nacionalni poklicni
kvalifikaciji v cestnem prometu, izdano leta
2005. gnm-314684
Prešeren Jure, Zabreznica 65, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 31240153, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnp-314656
Repar Luka, Groharjeva 8/a, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ljubljana.
gnk-314636
Saje Ana, Kneza Koclja 37, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnb-314670
Sau Jernej, Parecag 167, Sečovlje Sicciole, pomorsko knjižico, št. 000723.
gns-314578
Schwab Lukas, Opekarska cesta
2, Ljubljana, dijaško izkaznico, št.
2750403453528. gnu-314601
Stojov Mateja, Požeg 9, Rače, študentsko
izkaznico, št. 37001265, izdala Veterinarska
fakulteta. gng-314740
Stopar Ivanka, Žerjav 51, Črna na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
68083093. gnz-314771
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Strle Tilen, Osredek 21, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 71080603, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnu-314755
Šepec Iva, Gozdna ulica 2, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 19417261,
izdala Ekonomska fakulteta. gnn-314658
Šober Melanja, Ulica 17. julija 20,
Maribor,
študentsko
izkaznico,
št.
19454358, izdala Ekonomska fakulteta.
gnw-314624
Šuković Lea, Malija 67/a, Izola - Isola,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
poslovna šola Koper. gnq-314555
Transport Peklaj A.S. d.o.o., Cesta
Andreja Bitenca 068, Ljubljana, dovolilnico
za Hrvaško, z oznako 191, št. 0003567.
gnl-314585
Tršinar Žan, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehniških strok Šiška. gng-314565
Urbanija Anja, Gorenjska cesta 31/a,
Radovljica, študentsko izkaznico, št.
19387149, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gne-314667
Veber Tanja, Borova vas 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 01008359, izdala
Pedagoška fakulteta. gnb-314570
Veolia Transport Štajerska d.d.,
Cesta k Tamu 7, Maribor, licenco, št.
GE003034/00224, za vozilo Volvo, z reg.
št. MB S7-04C. gnx-314773
Veolia Transport Štajerska d.d.,
Cesta k Tamu 7, Maribor, licenco, št.
GE003034/00224, za vozilo Mercedes
Benz, z reg. št. MB H1-93R. gnw-314774
Vrankar Denis, Stolnik 17, Stahovica,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gnj-314762
Zalar Jožef, Konjiška vas 3, Slovenske
Konjice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500025185000, izdajatelj Cetis Celje.
gnx-314723
Zaletel Blaž, Ulica bratov Komel 25,
Ljubljana - Šentvid, dijaško izkaznico,
izdala SŠER Ljubljana. gne-314642
Zetit d.o.o., Beblerjev trg 8, Ljubljana,
dovolilnico za Ukrajino, z oznako 804, št.
006817. gny-314522
Žepohar Tadeja, Cesta na Ugar
22, Ribnica, študentsko izkaznico, št.
71080619, izdala Biotehniška fakulteta
Ljubljana. gnr-314754
Žic Sebastjan, Rašiška ulica 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19509512,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnw-314524
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