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Javni razpisi
Št. 4301-27/2010
Ob-5906/10
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in
29/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 101/08 in 49/09), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
o pomoči de minimis in 65. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10)
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
projektov na področju učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca
javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub
ljana (v nadaljevanju: MG).
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje mednarodnih projektov, ki
se izvajajo v okviru programa »Inteligentna energija – Evropa« in podpirajo prenos
in izvajanje direktiv, izvajanje nacionalnih
akcijskih načrtov in ustanavljanje lokalnih
energetskih agencij na področju učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije. Sofinanciranje se nanaša na del projektov, ki ga
izvajajo organizacije iz Slovenije.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo partnerske
organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji (partnerska organizacija), ki kot članice
mednarodnega konzorcija izvajajo projekt,
za katerega so v okviru razpisa za predloge projektov sklenile pogodbo z Izvajalsko
agencijo za konkurenčnost in inovativnost
(IAKI) o sofinanciranju projekta s pričetkom
izvajanja projekta od 1. 1. 2009 dalje, ki
do 31. 12. 2010 ne bodo zaključeni. Če je
vsebina projekta ustanovitev lokalne energetske agencije, se kot upravičen projekt
šteje projekt s pričetkom izvajanja od 1. 1.
2008 dalje.
Na razpisu ne morejo sodelovati in sredstev ne morejo prejeti predlagatelji, ki:

– so v stanju kapitalske neustreznosti
po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10),
– je zoper njih uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije,
– imajo neporavnane obveznosti do države,
– so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07),
– pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih
subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor ali 35. člena
ZIntPK.
IV. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje
izvajanja projektov v letu 2010. Sredstva
iz tega razpisa morajo biti porabljena do
30. 11. 2011. Upravičeni stroški so celotni
stroški dela projekta, ki se nanaša na partnersko organizacijo v letu 2010, po pogodbi z IAKI. Upravičeni stroški so neposredni
stroški (stroški osebja, stroški izvajalcev,
stroški potovanja in materialni stroški, kar
ne vključuje nabavo zemljišč, infrastrukture ali strojev) in posredni stroški povezani
s projektom.
Sofinanciranje se dodeljuje po pravilu de
minimis.
V skladu z drugim odstavkom 2. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis skupna
pomoč de minimis kateremukoli podjetju ne
sme presegati 200.000,00 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR).
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za nakazilo, in sicer po realizaciji
posameznih aktivnosti.
Upravičeni stroški bodo sofinancirani
v višini do zneska zaprošenih sredstev, ven-
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dar ne več kot 25% posameznih upravičenih
stroškov projekta, ki se nanaša na partnersko organizacijo v letu 2010. Pri projektih
za ustanovitev lokalne energetske agencije
znaša znesek sofinanciranja do 25% upravičenih posameznih stroškov projekta, vendar
ne več kot 15.000 EUR. V primeru, da bo del
projekta, ki se nanaša na partnersko organizacijo, v letu 2010 sofinanciran tudi iz drugih
virov, bodo dodeljena sredstva zmanjšana
za ta znesek.
V skladu s petim odstavkom 2. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj
s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna
pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila
intenzivnost pomoči, ki presega že določeno
intenzivnost za posebne okoliščine vsakega
primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce,
– podjetja v težavah.
V. Merila za izbor:
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje bo ocenila strokovna komisija na
osnovi naslednjih meril:

1. Ustreznost projekta glede na programske usmeritve za URE in OVE
Ocenjuje se skladnost projekta z instrumenti Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016
oziroma s programi in ukrepi, navedenimi v osnutku Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije
2010–2020:
– popolna skladnost: 40 točk
– pretežna skladnost: 32 točk
– delna skladnost: 24 točk
– ni skladnosti: 0 točk

40

2. Projekt podpira prenos ali izvajanje direktiv EU oziroma se nanaša na ustanavljanje lokalnih energetskih agencij:
– v celoti: 30 točk
– pretežno: 20 točk
– delno: 10 točk
– ne podpira: 0 točk

30

3. Reference predlagatelja
Ocenjuje se reference predlagatelja in morebitnih podizvajalcev za izvedbo projekta (upoštevajo se samo reference,
neposredno povezane s programom del projekta):
– več kot 15 referenc: 30 točk
– 12 do 15 referenc: 25 točk
– 9 do 12 referenc: 20 točk
– 5 do 9 referenc: 15
– manj kot 5 referenc: 0 točk

30

Skupaj

100
Podrobneje bodo merila obrazložena
v razpisni dokumentaciji.
Sredstva za sofinanciranje projektov
bodo dodeljena vlogam, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk. V primeru, da se
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po končanem ocenjevanju vlog izkaže, da
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila
točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo
sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno,
bo odobreno sofinanciranje projektu, ki bo
dobil več točk pri drugem merilu oziroma
če bo še takrat več vlog z enakim številom
točk pa vloga, ki bo imela več točk pri tretjem merilu.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
VI. Okvirna višina sredstev razpisa
Za sofinanciranje mednarodnih projektov
v okviru tega razpisa so na proračunski postavki 9620 v letu 2010 predvidena sredstva
v višini do 160.000 EUR, v letu 2011 pa do
68.600 EUR.
VII. Obvezna oblika in vsebina vloge
Oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi merili za dodelitev sofinanciranja navedena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Predložitev vlog
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je
potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
mednarodnih projektov za URE in OVE«.
V levem zgornjem kotu mora biti navedeno
ime in točen naslov predlagatelja.
Kot pravočasno prispele vloge se štejejo
vloge, ki bodo prispele v vložišče MG (do
15. ure) oziroma bodo oddane na pošto
priporočeno najkasneje do 8. 10. 2010. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge
bodo s sklepom zavržene.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
IX. Dopolnitev vlog: strokovna komisija
bo predlagatelje, ki bodo podali formalno
nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje
in vloge, ki ne bodo skladne s predmetom
razpisa, se zavrnejo. Če se bo ugotovilo,
da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev pred
podpisom pogodbe, pogodba s tem predlagateljem ne bo podpisana.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo vsak delavnik
od 8. do 15. ure na Ministrstvu za gospodarstvo, Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
na spletni strani MG, na naslovu http://www.
mg.gov.si.
XI. Varovanje poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost

se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za
poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko
označi posamezni podatek ali del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo in na
podatke, potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
XII. Informacije o razpisu: vse dodatne
informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 8. in 15. uro do konca
roka za predložitev vlog na tel. 01/400-34-14
(Erik Potočar) ali (01/400-34-11 (mag. Boris
Selan) ali na oziroma po e-pošti erik.potocar@gov.si ali boris.selan@gov.si.
XIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje
vlog bo 11. 10. 2010 ob 13. uri, v prostorih
MG. Odpiranje vlog ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: o izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni s sklepi
praviloma v 45 dneh od dneva odpiranja
vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se
prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži
upravni spor.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-28/2010
Ob-5907/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje opravljanja svetovalne
dejavnosti na področju URE in OVE
občanov za leto 2010
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MG).
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti
s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije (skrajšano: URE in OVE)
za občane na nacionalni ravni.
3. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi Proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 56/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10 in 56/10), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/10-ZIPRS1011), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 70/08 in 22/10), in Nacionalnega
akcijskega načrta za obdobje 2008-2016
(AN-URE, sprejet s strani Vlade RS, dne
31. 1. 2008).
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na nacionalni ravni po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in
izrabe obnovljivih virov energije občanov (v
nadaljnjem besedilu: dejavnost ENSVET).
Dejavnost ENSVET obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov
za uveljavljanje ukrepov;
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– svetovanje pri reševanju konkretnih
primerov;
– svetovanje o ponudbi energetske opreme in storitev.
Dejavnost ENSVET se po tem razpisu
za občane izvaja brezplačno in komercialno
neodvisno.
Splošna tematska področja energetskega svetovanja za občane so:
– izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
– zamenjava ogrevalnih naprav,
– zmanjšanje porabe goriva,
– izbira ustreznega goriva,
– toplotna zaščita zgradb,
– izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje prezračevanja,
– sanacija zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,
– uporaba varčnih gospodinjskih aparatov,
– primernost uporabe in uvedba alternativnih oziroma obnovljivih virov energije,
– potencialni viri sofinanciranja investicijskih ukrepov (npr. Eko Sklad),
– in druga vprašanja, ki se nanašajo na
rabo energije.
Svetovalna dejavnost se izvaja občasno
v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 35 lokacijah, ki jih v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zagotavlja
MG.
Naloge svetovalne pisarne:
–letni program dela in organizacija svetovanja občanom,
–skrbi za promocijo ENSVET na občinskem nivoju,
– sodeluje pri promociji učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije na občinskem
nivoju,
–sodeluje z lokalno skupnostjo,
–združuje svetovalce na lokalnem nivoju,
–koordinira delo svetovalcev na svojem
področju,
–pripravlja poročila o svojem delu in jih
posreduje v centralno evidenco,
–izvaja ostale aktivnosti v okviru mreže
ENSVET.
Seznam lokacij svetovalnih pisarn je
na spletnih naslovih: http://www.aure.si/ in
http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm.
Za način in obseg opravljanja dejavnosti
ENSVET so predvideni naslednji normativi
in pogoji:
– za opravilo enega nasveta se upošteva
čas komunikacije svetovalca s svetovancem
za opravilo konkretnega nasveta (razgovor
ali najmanj trikratna elektronska komunikacija), in sicer 45 minut. O tem mora svetovalec vsakokrat po razgovoru oziroma komunikaciji izdelati pisno poročilo, ki ga posreduje
svetovancu. Pričakuje se, da bo v obdobju
sofinanciranja opravljeno najmanj (število je
osnova za namen priprave vloge):
– 5.160 nasvetov na osnovi neposrednega razgovora (normativni obseg nasveta),
– 600 osnovnih razgovorov (skrajšan
čas razgovora in obseg nasveta),
– 600 nasvetov opravljenih preko
elektronske komunikacije ali svetovnega
spleta
– za namen lokalnega izobraževanja
in promocije vlagatelj pri pripravi ponudbe
upošteva vsebinsko pripravo (brez objave
v lokalnih medijih, ki ni upravičeni strošek)
določenega števila originalnih avtorskih prispevkov, in sicer najmanj:
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– 200 strokovnih člankov,
– 190 RTV prispevkov,
– 80 strokovnih predavanj,
– 40 predavanj v šolah.
Izvajalec v okviru predmeta razpisa poskrbi za primerno izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, in sicer lahko v oblikah:
– Intenzivni seminar za strokovno usposabljanje svetovalcev.
– Pisna oblika (strokovno glasilo) in zagotovitev določenih publikacij.
– V soglasju s financerjem izbrani strokovni seminarji z nadomestilom kotizacije.
5. Upravičeni stroški za financiranje
Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša
na pokrivanje vseh stroškov organizacije,
strokovnega nadzora ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za opravljanje dejavnosti informiranja in svetovanja v skladu
s potrebami v lokalnih okoljih. Dejavnost
svetovanja se opravlja v lokalnih svetovalnih
pisarnah, organiziranih v sodelovanju z občinami, ki zagotavljajo nujno opremljenost
in pokrivajo materialne stroške delovanja
teh pisarn.
Upravičeni so naslednji stroški:
a) stroški dela:
– plače in dodatki za dva in pol delovna
mesta za polni delovni čas za vodenje in izvajanje operativnih del, ki vsebuje strokovni
nadzor, organizacijo opravljanja dejavnosti,
hranjenje dokazil in druge dokumentacije
o izvedbi opravil,
– dodatno lastno ali posredno preko
podizvajalcev okvirno 10.000 ur lokalnega
opravljanja informativno svetovalnih dejavnosti za občane.
Glede posameznih upravičenih stroškov
opravil dejavnosti svetovalcev se upoštevajo naslednja normativna razmerja v tabeli:

Pozicija

Vrsta upravičenega stroška

Pogoji

Maksimalni
upravičeni strošek
opravila v €

1

Osnovni razgovor s kratkim poročilom v skladu
z Navodili za pisanje poročil

Ne šteje, če sledi standardni nasvet s poročilom

2

Standardni nasvet s poročilom

Poročilo o nasvetu
(normativno 0,75 + 0,75 = 1.5 h)

48,664

3

Objava lastnega poljudnega članka v tiskanih
medijih, spletnih straneh ali kabelski televiziji

Upoštevana samo prva objava, obseg
članka 5.000 znakov.

44,24

4

Ponovitev že objavljenega lastnega
članka ali članka iz arhiva ENSVET

5

Strokovno predavanje za občane

Trajanje predavanja do 1 ure, vključena
priprava in organizacija; upravičeni strošek se
prizna, če je s podpisi
evidentiranih vsaj 15 poslušalcev; dokazilo:
vsebina in lista prisotnosti

110,6

6

Radijska oddaja po lastnem scenariju ali oddaja
v živo s svetovalcem v studiu

Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000 znakov
ali intervju svetovalca v trajanju 30 minut;
dokazilo: vsebina oziroma po potrebi izjava
s strani medija.

44,24

7

TV oddaja po lastnem scenariju ali oddaja v živo
s svetovalcem v studiu

Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000 znakov
ali intervju svetovalca v trajanju 30 minut;
dokazilo: vsebina oziroma po potrebi izjava
s strani medija.

55,3

8

Vodenje pisarne s tremi ali več aktivnimi
svetovalci (mesečni pavšal)

Organizira delovanje večje svetovalne pisarne;
upravičeni strošek se prizna na osnovi ustreznih
poročil o izpolnjevanju nalog svetovalne pisarne

110,6

9

Vodenje pisarne z manj kot tremi
aktivnimi svetovalci (mesečni pavšal)

Organizira delovanje svetovalne pisarne;
upravičeni strošek se prizna na osnovi ustreznih
poročil o izpolnjevanju nalog svetovalne pisarne

55,3

10

Predavanje na seminarju za energetske
svetovalce

Trajanje predavanja do 30 minut;
dokazilo: vsebina oziroma po potrebi izjava
s strani organizatorja.

55,3

11,06

11,06
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Maksimalni
upravičeni strošek
opravila v €

11

Spodbuda za udeležbo na
izobraževalnem seminarju

Trajanje do en dan za obvezni seminar;
dodatno se ob predložitvi potrdila
priznava nadomestilo za prevoz v višini cene
karte za javni prevoz.

66,36

12

Ogledi na terenu po posebnem nalogu vodstva

Poročilo o ogledu

33,18

b) materialni stroški (razen za namene,
ki so opredeljeni med neupravičenimi stroški
v nadaljevanju), ki bodo priznani na osnovi
dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine kumulativno, ki ne presega 8%
vrednosti upravičenih stroškov celotnega
predmeta razpisa, in sicer:
– izdatki za blago in storitve, ki so nujno
potrebni za opravljanje dejavnosti, vključno
za opravljanje dejavnosti z angažiranjem
podizvajalcev;
– potni stroški za neobhodna gibanja
svetovalcev pri opravljanju nalog so upravičena v višini stroškov najugodnejšega javnega prevoza;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za
opravljanje javne dejavnosti:
– obratovalni stroški;
– stroški vzdrževanja, in posodabljanja spletne strani;
– stroški telefona;
– poštni stroški;
– stroški označevanja zgradbe ob
vhodu v zgradbo, kjer se vzpostavi delovanje nove lokalne pisarne (logo občine in
ministrstva, razpored delovnega časa in uradnih ur);
c) upravičeni stroški izobraževanja in
usposabljanja svetovalcev, ki bodo priznani
na osnovi dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine kumulativno, ki ne
presega 7% vrednosti upravičenih stroškov
celotnega predmeta razpisa, in sicer lahko
v oblikah:
– en največ dvodnevni intenzivni seminar za strokovno usposabljanje svetovalcev
(delo ali storitve in materialni stroški);
– pisno informiranje in zagotovitev določenih publikacij, naročnina do treh strokovnih revij;
– nadomestilo kotizacije za udeležbo na
strokovnih seminarjih, izbranih v soglasju
s financerjem.
Višina sredstev, ki jih vlagatelj za financiranje upravičenih stroškov dejansko prejme,
je lahko največ do vrednosti sredstev določenih s pogodbo. Za upravičene stroške
dela se priznavajo stroški za::
– vodenje in izvajanje operativnih del,
za katera se priznava primerna profitna stopnja, razen DDV; višina teh stroškov bo
predmet presoje in bo upoštevana pri izboru
vlagatelja za sofinaciranje v skladu z merili
za ocenjevanje vlog. Sredstva za financiranje vseh stroškov, ki niso upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu, mora zagotoviti
vlagatelj iz lastnih virov sredstev (pridobitne
dejavnosti);
– lokalno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane v primeru
najetega svetovalnega kadra (podjemne
pogodbe), za katero se priznava cena do
maksimalnega upravičenega stroška za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji
tabeli o upravičenih stroških, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na delo,
razen DDV;
– lokalno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane v primeru nepo-
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srednega izvajanja dejavnosti ENSVET v lokalnih pisarnah in na terenu z lastnimi kadri,
za kar se lahko uporabi relativna razmerja iz
zgornje tabele o upravičenih stroških oziroma priznava bruto stroške, vključno z vsemi
obveznimi prispevki in dajatvami, za primerljivo delovno mesto višji svetovalec, v nazivu višji svetovalec II, uvrščeno v 35. plačni
razred, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 95/07-UPB7, 110/07, 17/08, 58/08, 69/08
– ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08,
20/09 – ZZZPF, 48/09 in 91/09).
Stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne
morejo biti dvojno financirani iz državnega
proračuna, s strani občanov, iz proračuna
lokalne skupnosti ali sredstev Evropske unije.
Dejavnost se sofinancira s pokrivanjem
navedenih upravičenih stroškov v celoti, in
sicer samo tistih upravičenih stroškov, ki
so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti
ENSVET in ki so nastali po datumu sklenitve
pogodbe. Nastale stroške prejemnik dokaže
z dokumentacijo o opravljenih nalogah, ki je
stalno na razpolago in vpogled sofinancerju,
o katerih periodično poroča s fotokopijami
računov in izjavo, da je fotokopija enaka
originalu, ki bodo posredovani v preverjanje
MG pred izplačilom.
Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so vsi dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih
omejitev upravičenih stroškov. Neupravičeni
so tudi stroški plačila DDV.
V skladu s pogodbami MG s posameznimi občinami o delovanju lokalnih svetovalnih pisarn nastale materialne stroške iz
tega naslova pokrivajo občine in za izvajanje predmeta po tem razpisu sodijo med
neupravičene stroške, in sicer:
– ustrezen vzdrževan prostor,
– uporabo računalnika s tiskalnikom,
– potreben pisarniški material,
– stroški telefona lokalne pisarne,
– poštni stroški lokalne pisarne,
– stroški promocije svetovanja v občinskih glasilih in medijih in
– potni stroški za prihod svetovalca
v svetovalno pisarno.
Sredstva za izvajanje dejavnosti ENSVET se zagotovijo v skladu z državnim
proračunom za leti 2010 in 2011 na proračunski postavki št. 9616 – spodbujanje
URE in OVE. Način plačila za opravljene storitve bosta MG in prejemnik uredila
s pogodbo.
Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega razmerja, ki nastane z dnem začetka
veljavnosti pogodbe in velja do izpolnitve
vseh pogodbenih obveznosti. Izplačila se
izvedejo na osnovi zahtevkov za sofinanciranje za periodično opravljena dela. Dinamiko zneskov sofinanciranja vlagatelj predloži v vlogi, pri čemer upošteva, da bo ob
vsakem pripravil periodično poročilo s priloženimi dokazili o dejanskih upravičenih
stroških, in sicer prvega najprej naslednji
mesec od sklenitve pogodbe, nato najpogosteje vsak mesec. Zahtevek za zaključno
izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do
31. 5. 2011, upoštevajo pa se upravičeni stroški opravljanja dejavnosti, nastali do
15. 5. 2011, razen upravičenih stroškov, ki
se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila najkasneje do 31. 5. 2011. Dinamika in
datumi izstavitve zahtevkov bo natančneje
dogovorjena v pogodbi.
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Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno
in jasno finančno konstrukcijo odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo nujno potrebni za
opravljanje dejavnosti ENSVET.
6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 42/06
s spremembami), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05; 91/05 popr.), Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
kateri izvajajo posamezne strokovne, projektivne in raziskovalne naloge na področju
trajnostne rabe energije v splošnem sektorju rabe.
Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev
javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji ter njegovega
predmeta in obsega.
6.1 Splošni pogoji
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti
do MG;
– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije in EU za
izvajanje aktivne politike za trajnostno rabo
energije;
– ima poravnane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom;
– ima ustrezne strokovne reference kot
so svetovanje s področja rabe energije v gospodinjstvih in stavbah, posebej s področja
učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov
energije ter iz drugih področij delovanja –
npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih,
izvedba izobraževanj;
– ima jasno opredeljeno razvojno vizijo (v
povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov)
za čas izvajanja dejavnosti ENSVET s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih
virov energije občanov;
– zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja dejavnosti ENSVET v rednem delovnem
razmerju za polni delovni čas zaposlenih
najmanj pet strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved in managementa od tega dva z nazivom magister
ustrezne stroke in najmanj pet let delovnih
izkušenj;
– zagotavlja, da bo poleg zahteve iz prejšnje alineje imel za čas izvajanja dejavnosti
ENSVET za obseg okvirno 10.000 delovnih
ur v podjemnem pogodbenem razmerju angažirane oziroma v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlene strokovne delavce – svetovalce z višjo oziroma
univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved
smeri strojništva, gradbeništva, arhitekture,
elektrotehnike, fizike in najmanj pet let delovnih izkušenj;
– je pripravljen uporabljati primerno opremljene lokalne poslovne prostore za izvajanje dejavnosti ENSVET, v katerih se ne
opravlja pridobitna dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, v katerih se sočasno opravljajo druge dejavnosti
prejemnika;
– razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju dejavnosti
ENSVET;
– izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje:

– ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela;
– ima jasno opredeljena navodila za
delo in delovne postopke;
– ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih;
– ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa.
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja;
– da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista v kazenskem postopku.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji.
6.2 Posebni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– osebno, elektronsko in telefonsko svetovanje občanom bo izvajal sam, pri čemer
se s podjemno pogodbo najeti svetovalci
ne smatrajo za podizvajalce, ali s podizvajalci;
– dejavnost svetovanja bo opravljal za
občane brezplačno, med uradnimi urami na
vsaki lokaciji in na osnovi predhodne najave
strank; v primeru naročenih strank uradne
ure lokalne pisarne trajajo najmanj štiri ure
tedensko, od tega vsaj polovično v popoldanskem času;
– finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela izvajanja dejavnosti ENSVET
in poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na
podlagi financiranja dejavnosti ENSVET od
drugih svojih dejavnosti;
– strokovno, učinkovito, racionalno in
usklajeno opravljanje nalog javne službe,
učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem
nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih
storitev.
Vlagatelj bo elektronsko svetovalno dejavnost opravljal preko enega ali več objavljenih elektronskih naslovov ali preko
enotne spletne vstopne točke za sprejem
vprašanj in sporočil občanov. Omogočal bo
vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje:
– knjiženje sprejema strank osebno, po
telefonu in elektronski obliki,;
– knjiženje in arhiviranje pisnih odgovorov in poročil;
– vodenje in izpolnjevanje evidence
v e-obrazcu.
Izvajalec bo z vodenjem projekta izvajal
strokovni nadzor, organizacijo in koordinacijo delovanja svetovalne mreže, zagotavljal
poročanje o opravljenem delu in doseženih
rezultatih projekta ter poslovno koordinacijo z naročnikom. Izvajalec mora v ponudbi
opisati sistem načina preverjanja, ki zagotavlja pregleden in strokovni nadzor opravil
svetovalcev ter način poročanja naročniku
v zvezi s tem.
Izvajalec bo sodeloval z naročnikom pri
pripravi letnega programa del v svetovalni
mreži, ki se usklajuje s potrebami posameznih občin, in pri dogovarjanju z občinami
glede optimalnih pogojev delovanja svetovalnih pisarn. Spremembe števila svetovalnih pisarn v svetovalni mreži so možne, če
so utemeljene glede na organizacijske možnosti dejavnosti ENSVET, lokalne potencialne potrebe in interes ene ali več lokalnih
skupnosti. V pogodbenem obdobju se predvidi vzpostavitev pogojev za delovanje dveh
novih svetovalnih pisarn.
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Izvajalec mora periodično obveščati naročnika s pisnimi poročili: redno periodično ali najpogosteje mesečno poročilo, kar
bosta MG in prejemnik uredila s pogodbo,
posebno poročilo (o poteku in izvedbi posameznih aktivnosti po posebni – pisni zahtevi
naročnika) in končno poročilo. Periodično
poročilo izvajalec pripravi v enem izvodu in
ga dostavi naročniku najkasneje 20 dni od
zaključnega meseca za obdobje, o katerem
se poroča. Končno poročilo mora biti izdelano v dveh izvodih s predstavitvijo projekta
in vsebinskim poročilom v skladu z navodili,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Predano mora biti naročniku v roku 30 dni
od roka zaključka del v svetovalni mreži.
7. Okvirna višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje opravljanja dejavnosti
ENSVET je 544.000,00 EUR, in sicer:
– v proračunskem letu 2010 skupaj okvirno do 277.000,00 EUR ter
– v proračunskem letu 2011 skupaj okvirno 267.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko št. 9619 – Spodbujanje URE in OVE,
konto 402 Pisarniški in splošni material in
storitve.
8. Obdobje za porabo sredstev: proračunski leti 2010 in 2011.
9. Merila in način izbora vlagatelja
Strokovna komisija bo vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Največje možno
število točk je 100. Kolikor se za sofinanciranje dejavnosti ENSVET prijavi več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje,
bo strokovna komisija vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Merila so:

1.
2.
3.
4.

Merilo 1:

Priloga:

Merilo 2:

Priloga:

Merilo
Delovne izkušnje vseh svetovalcev
Usposobljenost – referenčni projekti ponudnika
Načrtovanje in organizacija projekta
Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov
Skupaj

Točke
maks. 25 točk
maks. 30 točk
maks. 20 točk
maks. 25 točk
100 točk

Delovne izkušnje svetovalcev:
– Povprečna delovna doba za določen in nedoločen čas, ocenjuje se prvih sedem s seznama svetovalcev na
razpisnem obrazcu št. 10 (zelo veliko – nad 15 let, veliko – od 10 do 15 let, zmerno – od 5 do 10 let),
– Izkušnje – skupno število let dejavnosti od leta usposobitve za svetovalca, ki je seštevek časa pridobivanja vseh
svetovalnih izkušenj na razpisnem obrazcu št. 10 navedenih svetovalcev (skupaj obseg: zelo veliko nad 100 let, veliko
– od 50 do 100 let, zmerno – od 20 do 50 let.
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 1 prejme točke po naslednjem kriteriju: 12,5 točk za oceno zelo veliko, 7 točk za oceno
veliko, 3 točke za oceno zmerno, sicer 0 točk kot neustrezno.
Dokazila merila 1: izjava s pojasnilom vlagatelja o minimalnih delovnih izkušnjah; po potrebi ima sofinancer pravico
preveriti navedbe oziroma zahtevati dokazila: fotokopija iz delovne knjižice ali fotokopija ustreznega potrdila ali
dokumenta, ki izkazuje delovno dobo;
za dokazilo o izkušnjah šteje potrdilo o usposobitvi za energetskega svetovalca na področju stavb in gospodinjstev
ali o pridobitvi naziva energetski upravljavec oziroma druga ekvivalentna dokazila, kot je licenca ali pooblastilo za
podajanje nasvetov občanom s področja URE in OVE, od leta pridobitve dokazila, ki ni starejše od 15 let.
Usposobljenost – referenčni projekti ponudnika
– izvedba svetovalnih, ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov s področja URE in OVE v zadnjih štirih letih,
vrednosti najmanj 20.000 EUR na projekt;
– izvedba projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju s področja široke rabe energije v zadnjih štirih letih, razen
svetovalnih in izobraževalnih projektov, v vrednosti najmanj 100.000 EUR na projekt;
– izvedba večjih projektov v zadnjih štirih letih, vrednosti najmanj 300.000 EUR na projekt.
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 2 prejme po dve točki za vsak naveden ustrezen projekt, vendar največ do 10 točk po
alineji.
Dokazilo merila 2: seznam referenčnih projektov z navedbo naziva projekta naročnika in obdobja izvedbe
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Načrtovanje in organizacija projekta
– razdelanost, preglednost in jasnost načrta,
– opis načina izvedbe posameznih aktivnosti,
– skladnost s cilji razpisa in pogoji izvedbe,
– natančna predračunska razčlenitev upravičenih stroškov
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 3 prejme točke po naslednjem kriteriju: 5 točk za oceno zelo ustrezno, 2,5 točk za
oceno ustrezno in 0 točk za oceno neustrezno.
Dokumentacija merila 3: vloga z ustreznimi prilogami
Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov za vodenje in izvajanje operativnih del izvajalca na projektu
(nesvetovalno delo izvajalca) na enoto izvedbe nasveta normativnega obsega.
Vlagatelj pri merilu 4 prejme točke primerjalno med pravilnimi vlogami po naslednjem: 25 točk za najmanjše, ki je
najboljše razmerje, nato za vsako nadaljnjo vlogo po vrstnem redu po 5 točk manj.
Dokumentacija merila 4: vloga z ustrezno specifikacijo upravičenih stroškov v predračunu
Prag doseženih točk dodelitev financiranja, je 50 točk. V primeru, da pri oceni noben
vlagatelj ne doseže 50% možnih točk, bodo
vse vloge zavrnjene.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo pri ocenjevanju po zgornjih merilih dosegel največji
zbir točk. V primeru, da bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno
upoštevalo merilo 2.
10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora
vloga obvezno vsebovati
Vloga je formalno popolna, če vsebuje
naslednje obrazce in priloge:

– Prijavni obrazec
– Izjava vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji
– Podatki o vlagatelju
– Kratka predstavitev vlagatelja
– Podatki o finančnem in materialnem poslovanju za leto 2009
– Dispozicija svetovanja občanom
– Izjava o poslovni sposobnosti vlagatelja za opravljanje dejavnosti ENSVET
– Izjava o nameri izpolnjevanja kadrovskih pogojev in
podatki o svetovalcih
– Prikaz predvidenih upravičenih stroškov opravljanja dejavnosti ENSVET
– Predvidena dinamika sofinanciranja za opravljanje dejavnosti ENSVET
– Popis posameznih podatkov, ki so označeni za poslovno skrivnost
– Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani in podpisan na zadnji strani)
– Vmesno vsebinsko poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja in podpisano)
– Kočno vsebinsko poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET
(z navedbo vlagatelja in podpisano)
– Vmesno finančno poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja in parafo na zadnji
strani)
– Zaključno finančno poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET
(z navedbo vlagatelja in parafo na zadnji strani)
– Zahtevek za sofinanciranje (z navedbo vlagatelja in podpisan)
11. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja
v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za
sofinanciranje svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2010«
na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani, najkasneje do 11. 10.
2010 do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge (ni navedb iz prejšnjega
odstavka te točke javnega razpisa), bo MG
s sklepom zavrglo. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo MG s sklepom
zavrnilo.

(razpisni obrazec št. 1)
(razpisni obrazec št. 2)
(razpisni obrazec št. 3)
(razpisni obrazec št. 4)
(razpisni obrazec št. 5)
(razpisni obrazec št. 6)
(razpisni obrazec št. 7)
(razpisni obrazec št. 8)
(razpisni obrazec št. 9)
(razpisni obrazec št. 10)
(razpisni obrazec št. 11)
(razpisni obrazec št. 12)
(pogodbeni obrazec št. 1)
(pogodbeni obrazec št. 2)
(pogodbeni obrazec št. 3)
(pogodbeni obrazec št. 4)
(pogodbeni obrazec št. 5)
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12. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek
oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne
more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz
prejete dokumentacije se bodo obravnavali
kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor bo
vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z internimi akti vlagatelja
štejejo kot poslovna skrivnost.
13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 11. 10.
201, ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo
upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana do
11. 10. 2010 do 12. ure.
MG je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene
in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog bo
komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse
prispele vloge strokovno pregledala ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti
ter v primeru, da vloga ne bo oddana na
predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil
v določenem roku, ki ga komisija določi na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07), se zavržejo.
MG ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi
in glede vlogi priložene dokumentacije ter
v primeru dvoma preveriti resničnost in verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi
in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se
v postopku javnega razpisa ugotovi, da je
posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo MG
vlagatelja izločilo iz nadaljnjega postopka
javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo
predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo
oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih
vlog izbrala najugodnejše vloge skladno
s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem
strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
14. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa
obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so
informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh MG: http://www.
mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/.
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Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu
pogodbe. Kolikor se izbrani vlagatelj v roku
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od prijave za opravljanje dejavnosti ENSVET. V tem primeru se MG lahko
odloči za izbor naslednjega vlagatelja, ki
izpolnjuje pogoje razpisa, po vrstnem redu
zbranih točk.
Zoper sklep urada lahko vlagatelj v roku
8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo na
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, ali se osebno vloži neposredno v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba
se lahko vloži tudi ustno na zapisnik pri
Ministrstvu za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim vlagateljem. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku
15 dni s sklepom.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je
na voljo na spletni strani MG: http://www.
mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom,
po faksu 01/400-33-99 ali po elektronski
pošti na naslovih: jozef.pogacnik@gov.si
in jani.turk@gov.si do roka za predložitev
vlog.
16. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan,
med 9. in 10. uro po tel. 01/400-34-16 ali
01/400-33-97, kontaktna oseba: Jožef Pogačnik ali Jani Turk. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi
po elektronski pošti, na naslov: jozef.pogacnik@gov.si ali jani.turk@gov.si, oziroma po
faksu 01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-5903/10
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere
(P1 B 2010)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis se izvaja na podlagi s strani
Organa upravljanja potrjenega programa,
ki ga izvaja upravičenec »Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere« (odločbe Organa upravljanja o dodelitvi sredstev št. OP
RR/1/2/05-1-MG). Javni razpis je usklajen
z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega
podjetniškega sklada za leto 2010 (sklep
Vlade RS, št. 47601-30/2009/11 z dne
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17. 12. 2009), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4.
2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe ES
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem
pretoku takih podatkov (UL L 008, 12. 1.
2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12.
2006 in spremembe), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/3
z dne 5. 3. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09), Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije
L 379/5) in priglašene sheme »de minimis«
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve
M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS,
št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/1999 in spremembe), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010
(Uradni list RS, št. 99/09 z dne 7. 12. 2009),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09 z dne 7. 12. 2009)
ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09 29/10, 56/10).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska
Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna
banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypoalpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank
d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova
Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d.,
SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d.,
Banka Sparkasse d.d. in Zveza bank, Podružnica Ljubljana.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
in izboljšanja financiranja obratnih sredstev
v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost
kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada
predstavlja povečano možnost pridobitve
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih
jamstev za zavarovanje bančnega kredita
ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev
sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
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družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 31. 12. 2010,
razen če je v nadaljnjem besedilu javnega
razpisa drugače določeno.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj
kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in
bilančne vsote sta:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2009 in
izkaz poslovnega izida za leto 2009,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2010
velja, da se upoštevajo podatki na podlagi
bilance stanja in izkaza poslovnega izida
od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje
vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja
vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število
zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih
na zadnji dan preteklega meseca glede na
mesec oddaje vloge na Sklad. Samostojni
podjetnik posameznik se v svojem podjetju
upošteva v številu zaposlenih v podjetju.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani
http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article
&id=65&Itemid=85.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih
izkazov in drugih podatkov podjetja ali na
podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– so v letu 2010 že pridobila pozitivni
sklep o odobritvi garancije Sklada na razpisu P1 2010,
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
Uradni list RS, št. 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– področje G – Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih vozil,
– oddelek 56 – Oskrba z jedmi in pijačami
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2009, skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
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– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih,
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– so v preteklem obdobju 5 let (odobritev sredstev 2004–2009), že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na
obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za
podjetja, ki delujejo v cestno prometnem
sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj
s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna
pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila
intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah
ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Operacija, s katero vlagatelj kandidira
na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora zagotavljati ohranjanje
zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih
delavcev na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge) do zaključka
operacije. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2013,
– podjetje mora izboljšati tehnološko
opremljenost in delovne pogoje z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
razen če se upravičeni stroški operacije
nanašajo samo na financiranje obratnih
sredstev,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji.
4.2. Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov operacije ni
omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez
DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV).
Kreditno – garancijska linija je odprta
za:
A. obstoječe MSP-je, in sicer kot:
A.1. Razvojne garancije

A.2. Mikrogarancije
B. MSP-je s statusom novega podjetja1,
in sicer kot:
B.1. Razvojne garancije
B.2. Mikrogarancije
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so
sledeči:
A.1. Razvojne garancije za obstoječe
MSP-je
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški operacije:
– stroški materialnih investicij,
– stroški nematerialnih investicij ter
– obratna sredstva, ki so lahko le
v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ
20% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno
200.000 EUR,
–
Maksimalna
višina
kredita:
1.500.000 EUR,
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,5%,
– Višina garancije: garancija v višini 80%
glavnice kredita brez obresti se odobri za
upravičene stroške, ki se nanašajo samo na
nakup nove tehnološke opreme; garancija
v višini 60% glavnice kredita brez obresti pa
se odobri za vse ostale možne kombinacije
upravičenih stroškov,
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
10 let; možen je moratorij do največ dveh
let, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita,
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5%
od vrednosti garancije enkratno,
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja,
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
A.2. Mikrogarancije za obstoječe MSPje
– Namen: reševanje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev,
– Upravičeni stroški operacije: obratna
sredstva,
– Maksimalna višina kredita: za mikro
in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja
pa 200.000 EUR,
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,5%,
– Višina garancije: je 60% glavnice kredita brez obresti,
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3
let; možen je moratorij do največ 6 mesecev,
če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje
v odplačilno dobo kredita,
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5%
od vrednosti garancije enkratno,
1
Novo podjetje je podjetje, ki ni registrirano
več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge
in izplačuje plače (za samostojne podjetnike
prispevke) vsaj zadnje 4 mesece.
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– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja,
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
B.1. Razvojne garancije za MSP-je s statusom novega podjetja
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti.
– Upravičeni stroški operacije:
– stroški materialnih investicij,
– stroški nematerialnih investicij ter
– obratna sredstva, ki so lahko le
v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ
20% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno
200.000 EUR.
–
Maksimalna
višina
kredita:
1.500.000 EUR,
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,5%,
– Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti,
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
10 let; možen je moratorij do največ dveh
let, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita,
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5%
od vrednosti garancije enkratno,
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja,
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
B.2. Mikrogarancije za MSP-je s statusom novega podjetja
– Namen: reševanje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev,
– Upravičeni stroški operacije: obratna
sredstva,
Maksimalna višina kredita: za mikro in
mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja
pa 200.000 EUR,
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,5%,
– Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti,
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3
let; možen je moratorij do največ 6 mesecev,
če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje
v odplačilno dobo kredita,
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5%
od vrednosti garancije enkratno,
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja,
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela

glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
5. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z namenom javnega razpisa, bo
ocenila komisija za dodelitev sredstev na
osnovi naslednjih meril:
– kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih
obratnih sredstev v čistih prihodkih podjetja,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti operacije glede na situacijo na
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize
finančnega položaja podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije
(poglavje III. Merila za izbor upravičencev).
Operacija, ki je prejela 60 ali več točk od
možnih 100 točk po kvantitativnih merilih
preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je operacija prejela manj kot 60
točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi
negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne
more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.
Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za vse
formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi
negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih
sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki
so pridobili več točk v kvantitativni oceni.
V primeru istega števila točk imajo prednost
operacije, ki so pridobile več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni
razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 34.470.000 EUR.
Garancije, odobrene do 31. 12. 2010
bodo zavarovane s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (CIP 2007–2013).
Garancije, odobrene po 31. 12. 2010
bodo zavarovane s protigarancijo, ki jo je
izdal Evropski investicijski sklad v okviru
Okvirnega programa za konkurenčnost in
inovativnost (2007–2013) (CIP 2007–2013),
in sicer za razvojne garancije pod oznako
A.1. in B.1.
Investicija kreditojemalca uživa ugodnosti in jamstva, ki je bilo izdano v okviru
Okvirnega programa za konkurenčnost in
inovativnost (2007–2013).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je
4.730.000 EUR.
7. Upravičeni stroški operacije
Garancija in subvencija obrestne mere
se odobri za dolgoročni namenski kredit.
Kredit se lahko porabi za:
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– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme2, nakupa zemljišč3, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in/ali nakupa objekta4,
– nematerialne investicije, ki pomenijo
prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja,
– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev,
promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja ...).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Predmet operacije je dovoljeno kupiti le
od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav tako materialne
investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet
let po zaključku investicije za isti namen.
Predmet investicije torej ne sme biti prodan,
oddan v najem ali leasing tretjim osebam
najmanj v obdobju petih let po zaključku
investicijskega projekta.
Državna pomoč po pravilu de minimis
(priglašena shema »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št.
priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške operacije, nastale
od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško
upniškega razmerja.
8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 30. 6.
2011. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare
kredite.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Garancijska sredstva bremenijo:
– Garancijski sklad EU v višini
9.651.000 EUR (od tega 85% sredstev EU
– ESRR in 15% sredstev slovenske udeležbe).
Sredstva za subvencijo obrestne mere5:
– v višini 4.730.000 EUR – proračun
RS.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih
– Garancijski sklad EU – 85% sredstev
EU, 15% sredstev SLO proračuna.
11. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 20. 10. 2010
in 20. 1. 2011 oziroma do porabe sredstev.
2
Za novo tehnološko opremo se upošteva
vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v letu
2009.
3
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih
stroškov investicije (materialne + nematerialne
investicije).
4
V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s
strani neodvisne institucije.
5
Navedena je ocena sredstev, ki so glede
na razpoložljivi garancijski potencial potrebna
za subvencijo obrestne mere, medtem ko je
točen znesek subvencije obrestne mere znan
šele po sklepanju kreditnih pogodb.
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Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na
potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 20. 1. 2011
oziroma do porabe sredstev. V primeru, da
bodo vsa razpisana sredstva porabljena
pred 20. 1. 2011, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 20. 1. 2011 ali
na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega
razpisa se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
12. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo
izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in
pravno formalno ustrezne vloge.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje
vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem
podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje
pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo
preverjalo tudi pred podpisom pogodbe.
V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo
ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo
podpisalo.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje operacij, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in
subvencioniranju obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in
na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-74 – Bojana
Mikeln, 02/234-12-42 – Jasna Kepnik-Hiter,
02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64
– mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno
izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega
obrazca.
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2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida za leto 2008 in 2009. Za
podjetja ustanovljena v letu 2010, ki morajo
priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od
60 dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: SBON-1
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: BON-1/SP
(AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od
pristojne davčne izpostave.
5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih
na zadnji dan preteklega meseca glede na
mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
6. Potrdilo o izplačevanju plač za zadnje
4 mesece z dokazili o nakazilih (velja samo
za podjetja s statusom novega podjetja):
obračun zneskov plač z davki in prispevki in
potrdilo banke o nakazilih plač iz transakcijskega računa z razvidnimi datumi nakazil.
7. V primeru nakupa starih objektov, je
potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano
s strani neodvisne institucije.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo operacije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 7 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska
oblika prijavnega lista in natisnjena oblika
spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano
natisnjeno obliko in elektronsko obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega
lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za bančne kredite in subvencijo
obrestne mere-P1 B 2010«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat med 9. in 15. uro.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje
9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi
z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi,

vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja
garancije, za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok
podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– pri izvajanju operacije zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Št. 045/2010
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Javni razpis
»Mladi raziskovalci iz gospodarstva –
generacija 2010«
v okviru:
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti
Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki
in raziskovalci za konkurenčnost
podjetij
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik: neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Ministrstvo
nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa
(na področju kohezijske politike) v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo razpisa.
Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511
Ljubljana. Agencija nastopa pri izvedbi tega
javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi agenta.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa
Podlaga za izvedbo javnega razpisa je
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06
– ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZA), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za
tehnološki razvoj (Uradni list RS, št. 12/04,
75/06), Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 ZUKN), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto
2010 (Uradni list RS, št. 56/10 – Rb2010),
Proračun Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 – ZIPRS1011, 29/10 in 56/10 – ZIPRS1011-B),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 50/07), Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 61/08, 99/2009 – ZIPRS1011), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10),
Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje
2007–2012, Odločba komisije za nadzor
nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658, z dne 17. 11. 2006,
Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (sklep Vlade RS
št. 47601-5/2010/4, z dne 18. 2. 2010), Pogodba št. 3211-10-000304 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor
operacij, z naslovom »Mladi raziskovalci iz
gospodarstva – generacija 2010«, Uredba
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006,
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni
list Evropske unije L 210/25 z dne 31. 7.
2006, L 239/248 z dne 1. 9. 2006, L 145/38
z dne 7. 6. 2007, L 348/19 z dne 14. 12.
2008, L 94/10 z dne 8. 4. 2009 in L 158/1
z dne 24. 6. 2010; v nadaljevanju: Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES)
št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske
unije, L 210/12 z dne 31. 7. 2006 in L 126/1
z dne 21. 5. 2009), Uredba Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list Evropske unije L 371/1
z dne 27. 12. 2006, L 45/3 z dne 15. 2. 2007
in L 250/1 z dne 23. 9. 2009; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006),
Operativni program razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI
051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in
31/10) in Sklep Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi
organa upravljanja, št. OP RČV 1/1/005-0MVZT/TIA o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Mladi raziskovalci iz
gospodarstva – generacija 2010«.
Predmet in namen javnega razpisa
3.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim
delom mladih raziskovalcev in raziskovalk
(v nadaljevanju je moška slovnična oblika
uporabljena kot nevtralna za moške in ženske) iz gospodarstva do pridobitve naslova
doktor znanosti.
3.2 Namen javnega razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) želi
preko Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija):
– pridobiti kakovostne človeške vire na
področjih, kjer slovensko gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokoteh-

noloških in inovativnih izdelkov, tehnologij
in storitev,
– ustvariti nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce,
– med vsemi raziskovalci v Sloveniji povečati delež raziskovalcev, zaposlenih v gospodarstvu,
– spodbuditi ustanavljanje in krepitev
raziskovalnih skupin v gospodarstvu, posebno še v malih in srednjih podjetjih,
– dvigniti nivo izobrazbe zaposlenih v gospodarstvu,
– povečati kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalnega dela,
– ustvariti pogoje za učinkovit pretok
znanja med znanstveno-raziskovalno sfero
ter uporabniki znanja,
– spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter gospodarstvom,
– spodbuditi interdisciplinarnost podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši spekter znanj.
Ožji namen javnega razpisa je omogočiti
mladim raziskovalcem, da z delom na temeljnih raziskavah za potrebe predlagatelja
in podpornimi aktivnostmi, ki so potrebne
za izvedbo temeljnih raziskav, v času podiplomskega študija pridobijo nova temeljna oziroma splošna znanstvena in tehnična
znanja, ki predstavljajo izviren prispevek
k znanosti, kar je pogoj za pridobitev znanstvenega doktorskega naslova ter da sočasno pridobijo kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po končanem študiju suvereno
soočijo z izzivi v gospodarstvu.
Kazalec za uspešno izveden program
dela je uspešno opravljen javni zagovor
doktorske naloge pred komisijo oziroma pridobitev naslova doktor znanosti.
4. Pogoji kandidiranja
4.1 Osnovni pogoji kandidiranja
4.1.1 Pogoji za predlagatelja
Kandidata za mladega raziskovalca (v
nadaljevanju kandidat) lahko predlaga:
– gospodarska družba, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09
Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14,
Up-379/09-8, v nadaljevanju ZGD-1),
– samostojni podjetnik ali
– tehnološki center, registriran kot zavod
v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju Zakon o zavodih) ali kot gospodarska družba
v skladu z ZGD-1; tehnološki center je samostojna pravna oseba, vezana na oziroma
ustanovljena znotraj gospodarske panoge
ali regije s strani več ustanoviteljev, tj. gospodarskih družb in/ali zavodov in/ali občin
itd., z namenom spodbujanja trajnega povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere
z gospodarstvom, zagotavljanja lažjega dostopa malim in srednje velikim podjetjem do
kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij
in raziskovalnih rezultatov in racionalne izrabe raziskovalno-razvojne infrastrukture (v
nadaljevanju predlagatelj),
– če ima v svoji sestavi raziskovalno skupino vpisano v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (v nadaljevanju Evidenca ARRS)
ali če s podpisanim dogovorom o sodelovanju (izpolnjen Obrazec 2 MR-10: Dogovor
o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije) izkazuje sodelovanje z zu-
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nanjim izvajalcem, ki razpolaga z raziskovalno skupino, registrirano v Evidenci ARRS,
v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo;
– na dan oddaje vloge opravlja dejavnost
v Republiki Sloveniji;
– je imel v preteklem koledarskem letu
glede na dan oddaje vloge celo leto najmanj
2 redno zaposlena za polni delovni čas;
– je na dan oddaje vloge vpisan v sodni
oziroma drug ustrezen register vsaj 2 leti in
v preteklem koledarskem letu glede na dan
oddaje vloge izkazuje poslovanje;
– na dan 31.12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge ni
v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07);
– na dan oddaje vloge ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– ni podjetje v težavah po Smernicah
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C
244/02) (Uradni list Evropske unije C244/02
z dne 1. 10. 2004);
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;
– če za iste stroške ni pridobil ali ni
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih
stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih
finančnih sredstev evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna;
– ni naveden v seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08, v nadaljevanju: ZPKor), ne smejo poslovati subjekti iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, ali na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10);
– v okviru Programa mladi raziskovalci iz
gospodarstva in v okviru Programa usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah skupaj nima
več kot enega mladega raziskovalca, za katerega se je pogodba iztekla in še ni izpolnil
vseh pogodbenih obveznosti ali mladega
raziskovalca, pri katerem je prišlo do prekinitve pogodbe o sofinanciranju (ne vštevajo
se mladi raziskovalci, za katere so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti ali prekinitve pogodbe o sofinanciranju vrnjena in tudi ne mladi raziskovalci, ki
jim status iz upravičenih razlogov miruje);
– se zavezuje, da bo dopustil javno dostopnost doktorske disertacije, ki bo nastala
kot rezultat raziskovalnega dela, sofinanciranega po tem javnem razpisu;
– v vlogi ne izkazuje manjše velikosti
podjetja od dejanske, pri čemer se velikost podjetja določa skladno s Priporočili Komisije 2003/361/ES, ki so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije
L 124/36, 20. maja 2003 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF; navodila
za določitev velikosti podjetja so na poljuden
način in v slovenskem jeziku predstavljena
v publikaciji, ki jo najdete na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_sl.pdf).
Posamezen predlagatelj lahko v okviru
tega javnega razpisa predlaga največ štiri
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kandidate za mladega raziskovalca iz gospodarstva. V primeru, da bo posamezen
predlagatelj vložil več kot štiri vloge, bodo
upoštevane prve štiri vloge glede na čas
prispetja na agencijo, ostale pa bodo zavržene.
Vsak predlagatelj lahko s podpisom dogovora o sodelovanju (Obrazec 2 MR-10:
Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije) v vlogi izkaže sodelovanje z največ dvema zunanjima izvajalcema, ki bosta sodelovala pri izvedbi
programa raziskovalnega dela od pričetka
izvajanja programa do uspešno opravljenega javnega zagovora doktorske naloge
s strani mladega raziskovalca pred komisijo.
Predlagatelj tudi v primeru dveh zunanjih
izvajalcev sklene le en dogovor o sodelovanju, ki ga podpišejo zakoniti zastopnik
predlagatelja, zakonita zastopnika obeh zunanjih izvajalcev in mladi raziskovalec.
Med izvajanjem programa dela lahko VSI
predlagatelji po potrebi, brez podpisa zgoraj
navedenega dogovora o sodelovanju, vključujejo v izvajanje programa raziskovalnega
dela zunanje izvajalce oziroma ponudnike
storitev, kar je podrobno obrazloženo v točki
8 tega javnega razpisa z naslovom: »Upravičeni stroški in izdatki, obdobje upravičenosti ter intenzivnost sofinanciranja« v okviru
opredelitve stroškov storitev soizvajalcev in
drugih zunanjih izvajalcev.
4.1.2 Pogoji za kandidata
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca, vključno s statusom mladega raziskovalca v okviru Programa usposabljanja
in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, razen če je imel
pogodbo sklenjeno le do pridobitve naslova magister znanosti in je vse pogodbene
obveznosti izpolnil in pridobil naslov magister znanosti ali če se je status mladega
raziskovalca predčasno prekinil iz razlogov,
ki niso bili na strani mladega raziskovalca
(slednje velja za mlade raziskovalce, ki so
status mladega raziskovalca iz gospodarstva pridobili v okviru javnih razpisov »Mladi
raziskovalci iz gospodarstva – generacija
2007« (Uradni list RS, št. 118/07), »Mladi
raziskovalci iz gospodarstva – generacija
2008« (Uradni list RS, št. 76/08) in »Mladi
raziskovalci iz gospodarstva – generacija
2009« (Uradni list RS, št. 57/09));
– se je v študijskem letu 2010/2011 vpisal v 1., 2. ali 3. letnik podiplomskega študija
po bolonjskem študijskem programu tretje
stopnje ali v 3. ali 4. letnik podiplomskega
študija po dosedanjem študijskem programu, pri čemer mora imeti kandidat, vpisan
na dosedanji študijski program, pridobljen
tudi sklep senata visokošolskega zavoda
o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ali znanstveni naslov magister
znanosti;
– je star do vključno 35 let (pogoje izpolnjujejo kandidati rojeni od vključno 29. 10.
1975 dalje);
– če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4.
letnik podiplomskega študija se starostna
meja dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak
vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda
eno leto;
– če je kandidat izvajal starševsko
varstvo, kamor sodi porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo
otroka, se starostna meja dvigne nad 35
let, za čas dejansko izrabljenega dopusta;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
enako velja za daljšo dokumentirano neprekinjeno bolezensko odsotnost (nad 1
mesec) oziroma odsotnost zaradi služenja
vojaškega roka;
– se zavezuje, da bo dopustil javno dostopnost doktorske disertacije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ni zoper njega vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– ne nastopa hkrati tudi v vlogi zakonitega zastopnika predlagatelja ali kateregakoli
mentorja;
– ne kandidira hkrati tudi preko drugega predlagatelja. V primeru, da bo posameznega kandidata prijavilo več različnih
predlagateljev, bo upoštevana vloga, ki bo
prva prispela na agencijo, ostale pa bodo
zavržene.
4.1.3 Pogoji za zunanjega izvajalca, podpisnika dogovora o sodelovanju
Zunanji izvajalec, podpisnik dogovora
o sodelovanju (Obrazec 2 MR-10: Dogovor
o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije), mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– razpolaga z lastno raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco ARRS;
– je določil raziskovalno skupino, v okviru
katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo (v primeru, ko zunanji izvajalec razpolaga z več raziskovalnimi skupinami, vpisanimi v Evidenco ARRS);
– je določil raziskovalnega mentorja, ki
bo v okviru raziskovalne skupine vodil raziskovalno delo mladega raziskovalca;
– v okviru Programa mladi raziskovalci iz
gospodarstva in v okviru Programa usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah skupaj nima
več kot enega mladega raziskovalca, za katerega se je pogodba iztekla in še ni izpolnil
vseh pogodbenih obveznosti ali mladega
raziskovalca, pri katerem je prišlo do prekinitve pogodbe o sofinanciranju (ne vštevajo se mladi raziskovalci, za katere so bila
sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti ali prekinitve pogodbe o sofinanciranju vrnjena in tudi ne mladi raziskovalci,
ki jim status iz upravičenih razlogov miruje;
v primeru, ko zunanji izvajalec razpolaga
z več raziskovalnimi skupinami, se vštevajo
le mladi raziskovalci iz raziskovalne skupine, v okviru katere bo mladi raziskovalec
opravljal raziskovalno delo).
4.1.4 Pogoji za mentorje
Delo mladega raziskovalca po programu dela poteka pod vodstvom naslednjih
mentorjev:
– razvojni mentor,
– raziskovalni mentor,
– pedagoški mentor.
Razvojni mentor nastopa le v primeru, ko predlagatelj ne razpolaga z lastno
raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco
ARRS. Razvojni mentor posredno vodi delo
mladega raziskovalca, pri čemer koordinira
delo mentorjev, ki vodijo raziskovalno delo
mladega raziskovalca, izdelavo doktorske
naloge in podiplomski študij ter zagotavlja
mlademu raziskovalcu dostop do podatkov
pri predlagatelju, ki jih potrebuje pri raziskovalnem delu, zagotavlja možnost izvedbe
potrebnih eksperimentov pri predlagatelju
ipd. Razvojni mentor zastopa interese pre-

dlagatelja. Pred oddajo vloge na razpis se
z mladim raziskovalcem, zunanjim raziskovalnim mentorjem ter pedagoškim mentorjem dogovori o vsebini programa raziskovalnega dela in programa podiplomskega
študija.
Raziskovalni mentor neposredno vodi in
nadzoruje raziskovalno delo mladega raziskovalca, zagotavlja mlademu raziskovalcu
potrebno znanje za uporabo merilnih naprav in druge eksperimentalne opreme, mu
svetuje pri izvedbi eksperimentov, skupaj
z mladim raziskovalcem pregleduje rezultate eksperimentov in mu svetuje pri analizi
rezultatov ipd. Raziskovalni mentor, ki izvaja
mentorstvo pri predlagatelju, opravlja tudi
naloge razvojnega mentorja.
Pedagoški mentor je oseba, ki izpolnjuje
pogoje za mentorstvo pri izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in
internimi pravilniki visokošolskega zavoda,
na katerem je kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij. Mentor pri
izdelavi doktorske naloge je običajno oseba,
ki ima naziv visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca s področja teme
doktorske naloge. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati pedagoški mentor preverja posamezen visokošolski zavod oziroma univerza ob
imenovanju mentorja in ne agencija v postopku izbora vlog. Pedagoški mentor ima
osrednjo vlogo pri vodenju mladega raziskovalca pri izvajanju programa podiplomskega
študija. Pedagoški mentor vodi raziskovalno
delo mladega raziskovalca le posredno, razen v primeru, ko nastopa hkrati tudi v vlogi
raziskovalnega mentorja.
Mladi raziskovalec ima lahko največ enega razvojnega ali raziskovalnega mentorja
pri predlagatelju, največ enega raziskovalnega mentorja pri posameznem zunanjem
izvajalcu, podpisniku dogovora o sodelovanju in največ enega pedagoškega mentorja. Ena oseba lahko, kolikor izpolnjuje
pogoje, opravlja tudi naloge več različnih
mentorjev.
Razvojni in raziskovalni mentorji morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
Raziskovalni mentor:
– je registriran kot raziskovalec v Evidenci ARRS,
– ima najmanj naziv samostojnega razvijalca ali izpolnjuje pogoje za samostojnega
razvijalca kot jih definira 15. člen Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS,
št. 126/08, 41/09), in sicer:
– praviloma znanstveni magisterij ali
specializacija po visokošolski izobrazbi (dosedanji študijski program), najmanj pa visokošolska univerzitetna izobrazba (dosedanji
študijski program) ali II. stopnja bolonjskega
študijskega programa,
– strokovne in organizacijske sposobnosti,
– najmanj šest let delovnih izkušenj.
Razvojni in raziskovalni mentor:
– Posamezen mentor v okviru Programa
mladi raziskovalci iz gospodarstva in v okviru Programa usposabljanja in financiranja
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah skupaj ne sme biti mentor več kot
enemu mlademu raziskovalcu, za katerega
se je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh
pogodbenih obveznosti ali mladega raziskovalca, pri katerem je prišlo do prekinitve
pogodbe o sofinanciranju (ne vštevajo se
mladi raziskovalci, za katere so bila sredstva
zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti ali prekinitve pogodbe o sofinanciranju
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vrnjena in tudi ne mladi raziskovalci, ki jim
status iz upravičenih razlogov miruje).
– Posamezen mentor je lahko mentor
največ petim mladim raziskovalcem, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni
v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in kandidati, ki jim bo odobren status
mladega raziskovalca v okviru tega razpisa.
Pri tem se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov
miruje, mladi raziskovalci, ki jim je pogodba
iztekla, niso pa še izpolnili vseh pogodbenih
obveznosti in mladi raziskovalci, pri katerih
je prišlo do prekinitve pogodbe o sofinanciranju (ne vštevajo se mladi raziskovalci, za
katere so bila sredstva zaradi neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti ali prekinitve pogodbe o sofinanciranju vrnjena).
4.2 Dodatna pogoja kandidiranja
Izpolnjena morata biti še naslednja dodatna pogoja:
– v vlogi za pridobitev pomoči mora predlagatelj dokazati, da je pomoč bistvenega
pomena za uspeh predloženega programa
dela in da programa dela ne bi bilo mogoče
izvajati brez pomoči ali bi ga brez pomoči
izvajali le v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno nižji
kakovostni ravni;
– predlagatelj, ki se uvršča v skladu
s Priporočili Komisije 2003/361/ES, ki so
bila objavljena v Uradnem listu Evropske
unije L 124/36, 20. maja 2003, med velika
podjetja, je obvezen dokazati spodbujevalni
učinek, da ga bo načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer ne bi
izvajal. Spodbujevalni učinek podjetje dokaže z merljivimi kazalniki, kot so povečanje
vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti,
povečanje števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža
vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost
v skupnih prihodkih podjetja.

Št.

5. Program dela in način izvedbe programa dela
Program dela, pripravljen na podlagi
obrazca iz razpisne dokumentacije (Obrazec 3 MR-10: Program dela, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije), opredeljujeta Program raziskovalnega dela in z njim
povezan Program podiplomskega študija.
Osnovna izhodišča za pripravo programa
dela so:
– izbrani način podiplomskega študija
(bolonjski/dosedanji) in
– izhodiščno stanje podiplomskega študija (1., 2., 3. ali 4. letnik), s katerim kandidat
za mladega raziskovalca kandidira za pridobitev statusa mladega raziskovalca,
ki določata čas, ki je na voljo za izvedbo
programa dela oziroma čas, v katerem je
zagotovljeno sofinanciranje, kar je podrobno
obrazloženo v 6. točki tega javnega razpisa
z naslovom »Čas za izvedbo programa dela
in doba sofinanciranja«;
– potrebe predlagatelja po pridobitvi novega znanja za razvoj bodočih visokotehnoloških izdelkov in/ali storitev in/ali tehnologij:
– Mladi raziskovalec lahko izvaja le
temeljne raziskave, potrebne za pridobivanje novih temeljnih oziroma splošnih znanstvenih in tehničnih znanj, ki so potrebna za
uspešne nadaljnje industrijske raziskave in
eksperimentalni razvoj bodočih visokotehnoloških izdelkov in/ali storitev in/ali tehnologij pri predlagatelju ter podporne aktivnosti,
ki so potrebne za uspešno izvajanje temeljnega raziskovalnega dela.
– Aplikacija rezultatov temeljnih raziskav pri predlagatelju se lahko izvede šele
po koncu obdobja sofinanciranja.
– Mladi raziskovalec naj izvaja specifične temeljne raziskave, ki jih drugi raziskovalci, zaposleni pri predlagatelju zaradi tekočega raziskovalno-razvojnega dela in drugih
zadolžitev ne uspejo izvajati v takšnem ob-
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segu ali za tovrstne raziskave nimajo ustreznega znanja in opreme. Potrebno dodatno
znanje lahko mladi raziskovalec črpa tako
iz podiplomskega študija in specifičnih dodatnih izobraževanj, kot tudi iz raziskovalnega dela pri zunanjih izvajalcih, podpisnikih dogovora o sodelovanju in sodelovanja
z drugimi zunanjimi izvajalci doma in v tujini. Z ustrezno izbiro zunanjih izvajalcev se
lahko mlademu raziskovalcu zagotovi tudi
dostop do raziskovalne opreme, s katero
podjetje ne razpolaga.
Predlagatelj nastopa v okviru tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi upravičenca oziroma pri izvedbi
programa dela v vlogi izvajalca. Zunanji izvajalec, podpisnik dogovora o sodelovanju
(Obrazec 2 MR-10: Dogovor o sodelovanju,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije),
s svojo raziskovalno skupino nastopa pri
izvedbi programa raziskovalnega dela v vlogi soizvajalca. Drugi zunanji izvajalci, ki jih
predlagatelj po potrebi vključuje v izvajanje
programa raziskovalnega dela, ne nastopajo v vlogi soizvajalcev.
V prid kakovostnejših rezultatov raziskovalnega dela lahko mentor, ki izvaja mentorstvo pri predlagatelju, omogoči mlademu
raziskovalcu delno izvedbo programa raziskovalnega dela ali programa podiplomskega študija v tujini, in sicer v tujih podjetjih
in/ali raziskovalnih organizacijah in/ali na
tujih univerzah oziroma visokošolskih zavodih. Zaradi izvajanja programa dela v tujini se pogodbeni rok ne podaljša. Zagovor
doktorata mora biti opravljen v Republiki
Sloveniji.
Pri izvajanju programa dela veljajo naslednje omejitve glede časa raziskovalnega dela mladega raziskovalca pri izvajalcu,
v zunanji raziskovalni skupini pri posameznem soizvajalcu in glede časa raziskovalnega dela in podiplomskega študija v tujini:

Izvajalec
Lastna raziskovalna skupina, vpisana v Evidenco
ARRS:
DA

NE

SOIZVAJALEC

TUJINA

Pridobitev statusa mladega
raziskovalca v

Min. št. ur
(~ 20%)*

Min. št. ur
(~ 10%)*

Maks. št. ur
(~ 20%)*

Min. št. ur
(~ 10%)*

Maks. št. ur
(~ 30%)*

1. letniku bolonj. pod. študija

1400

700

1400

700

2100

2. letniku bolonj. pod. študija
ali v 3. letniku dosed. pod.
študija

1000

500

1000

500

1500

3. letniku bolonj. pod. študija
ali v 4. letniku dosed. pod.
študija

600

300

600

300

900

* Okvirni delež glede na skupno število ur, ki jih ima mladi raziskovalec na voljo za izvedbo programa dela.
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Število ur, ki jih mladi raziskovalec opravi
v posameznem mesecu v okviru programa
raziskovalnega dela, mora izkazovati zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden).
Čas, ki ga mladi raziskovalec porabi za izvajanje programa podiplomskega študija, se
ne všteva v polni delovni čas. Izjemoma se
v polni delovni čas všteva čas, porabljen za
izvajanje Programa podiplomskega študija
v tujini.
Predlagatelj je odgovoren agenciji za izvedbo programa dela, medtem ko so ostali
podpisniki dogovora o sodelovanju za uspešno izvedbo programa dela odgovorni predlagatelju.
5.1 Izplačilo odobrenih sredstev
Predlagatelj je upravičenec do odobrenih
finančnih sredstev.
Odobrena finančna sredstva bo agencija
nakazovala neposredno na račun predlagatelja na podlagi potrjenih zahtevkov za izplačilo. Predlagatelj v obdobju upravičenosti na
vsake tri mesece pripravi in izstavi agenciji
zahtevek za izplačilo in poročilo o izvajanju
programa dela.
Zunanji izvajalci, podpisniki dogovora
o sodelovanju oziroma soizvajalci, uveljavljajo stroške, ki nastajajo pri raziskovalnem
delu mladega raziskovalca enako kot drugi
zunanji izvajalci, in sicer preko računa, ki ga
izstavijo predlagatelju. Račun plača predlagatelj in ne agencija. Predlagatelj plačane
račune uveljavlja kot dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov v okviru »stroškov
storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev«.
5.1.1 Predplačila
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
3/10 in 31/10) in Navodila organa upravljanja
za izvajanje predplačil za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 omogočajo predlagatelju pridobitev predplačil za izvedbo programa dela
mladega raziskovalca iz gospodarstva, za
katerega prejema državno pomoč.
Predplačila se lahko izvršijo z enkratnim
ali večkratnim izplačilom predplačila predlagatelju, pri čemer predlagatelj lahko prejme
največ eno predplačilo v posameznem proračunskem letu.
Predlagatelj lahko izstavi zahtevek za
izplačilo predplačila agenciji v višini do 30%
neizkoriščenega dela sofinanciranja, določenega s pogodbo o sofinanciranju, pri
čemer znesek predplačila skupaj z izplačili
na podlagi zahtevkov za izplačilo ne sme
preseči višine sofinanciranja, do katere je
predlagatelj upravičen v posameznem proračunskem letu po veljavnem sklepu o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz
gospodarstva.
Ustrezni finančni instrument za zavarovanje predplačila je domicilirana bianko menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom
za izpolnitev menice ter nalogom za plačilo
menice.
Način pridobitve predplačil podrobno
ureja pogodba o sofinanciranju mladega
raziskovalca iz gospodarstva (Priloga 2
MR-10: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).
Čas za izvedbo programa dela in doba
sofinanciranja
Čas za izvedbo programa dela in obdobje sofinanciranja stroškov, povezanih
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z raziskovalnim delom, se določita glede na
izbrani način podiplomskega študija in izhodiščno stanje podiplomskega študija.
Sofinanciranje je zagotovljeno do 3 let
in 6 mesecev (pričetek odštevanja razpoložljivega časa: 1. 2. 2011). Naveden časovni
okvir velja za tiste mlade raziskovalce, ki
pridobijo status mladega raziskovalca v 1.
letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa.
Agencija skrajša dobo sofinanciranja,
navedeno v prejšnjem odstavku:
– v primeru bolonjskega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal
mladi raziskovalec v 2. letniku in za dve leti,
če bo pridobil status mladega raziskovalca
v 3. letniku;
– v primeru dosedanjega študijskega
programa: za eno leto, če bo kandidat postal
mladi raziskovalec v 3. letniku in za dve leti,
če bo pridobil status mladega raziskovalca
v 4. letniku.
Zgoraj navedeni časovni okviri določajo
tudi čas, ki je na voljo za izvedbo programa
dela, pri čemer se za izvedbo programa dela
oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti (pridobitev naslova doktor znanosti) lahko mlademu raziskovalcu odobri dodatnih
6 mesecev, v katerih sofinanciranje ni zagotovljeno.
7. Merila za izbiro vlog
Vloge se ocenijo v skladu z naslednjimi
merili:
Merilo:
Ustreznost programa dela
Ustreznost kandidata
Ustreznost predlagatelja
Ustreznost raziskovalnorazvojne aktivnosti in
inovativnosti raziskovalnih
skupin
Ustreznost mentorjev
Skupaj

Število
točk
40
20
18

15
7
100

Merila so natančneje predstavljena v Prilogi 1 MR-10: Merila za izbiro vlog, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Največje
možno število točk je 100. V sofinanciranje
se lahko predlagajo vloge, katerih končna
ocena dosega ali presega prag 60 točk.
8. Upravičeni stroški in izdatki, obdobje
upravičenosti ter intenzivnost sofinanciranja
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Odločba komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija št.
K (2006) 5658, z dne 17. 11. 2006.
Upravičeni stroški se sofinancirajo 100%
(intenzivnost sofinanciranja, ki skladno
s pravili državnih pomoči velja le v primeru
temeljnih raziskav).
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna.
Vrste upravičenih stroškov:
– plača mladega raziskovalca,
– mentorski dodatek in
– materialni in nematerialni stroški, ki
vključujejo:
»materialne stroške«
– stroške materiala,
– stroške storitev soizvajalcev in drugih
zunanjih izvajalcev,

– potne stroške službenih poti mladega
raziskovalca,
»investicijsko vzdrževanje«
– stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme.
DDV ni upravičen strošek (razen v primeru potnih stroškov mladega raziskovalca,
če so računi izstavljeni na fizično osebo, tj.
na mladega raziskovalca). Malico, prevoz
na delo, regres, zakonsko določene davke
in prispevke delodajalca iz naslova plače
mladega raziskovalca in iz naslova mentorskega dodatka, morebitne druge prejemke, ki pripadajo mlademu raziskovalcu iz
naslova delovnega razmerja ter šolnino za
podiplomski študij mladega raziskovalca in
plačo mladega raziskovalca v času izvajanja Programa podiplomskega študija v tujini
oziroma sorazmerni del plače, ki odpade na
izvajanje Programa podiplomskega študija
v tujini, krije predlagatelj iz lastnih sredstev
(če se v ta namen ne pridobijo sredstva iz
drugih virov).
Plača mladega raziskovalca: Upravičen
strošek je I. bruto mesečna plača mladega
raziskovalca. Upravičen strošek je tudi nadomestilo plače (npr. letni dopust, praznik,
krajša bolniška odsotnost), če ga izvajalec
ne refundira iz drugih virov.
Mentorski dodatek: Upravičen strošek je
I. bruto mentorski dodatek razvojnega/raziskovalnega mentorja pri predlagatelju.
Materialni in nematerialni stroški, povezani z raziskovalnim delom mladega raziskovalca: Upravičeni so naslednji stroški,
povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela:
»materialni stroški«
– Stroški materiala, ki se uporablja pri
raziskovalnem delu mladega raziskovalca
(npr. potrošni material pri izvedbi meritev
ali eksperimentov, analizi rezultatov, dokumentiranju in predstavitvi rezultatov, stroški
literature, povezane z raziskovalnim delom
ipd.). Uveljavljajo se lahko le tisti računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov presega 25 EUR.
– Stroški storitev soizvajalcev in drugih
zunanjih izvajalcev, tj. stroški, ki nastajajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca v zunanji raziskovalni skupini pri
soizvajalcu, vključno s stroški mentorstva
ter stroški drugih ponudnikov storitev, angažiranih s strani predlagatelja, ki so neposredno povezani z izvajanjem programa
raziskovalnega dela, kot so stroški izvedbe
eksperimentov, meritev in testiranj v drugih
zunanjih raziskovalnih skupinah in laboratorijih na fakultetah, inštitutih ter drugih podjetjih, tako v okviru Slovenije kot tudi v tujini,
stroški kratkotrajnega najema specifične
raziskovalne opreme, stroški specifičnih izobraževanj in usposabljanj doma in v tujini,
preko katerih lahko mladi raziskovalec pridobi specifično zanje, potrebno za njegovo
raziskovalno delo ipd.
– Potni stroški službenih poti mladega
raziskovalca (prevoz, dnevnica, nočitev,
kotizacija), ki jih odobri mlademu raziskovalcu predlagatelj in so neposredno povezane z raziskovalnim delom mladega
raziskovalca.
»investicijsko vzdrževanje«
– Stroški amortizacije instrumentov,
strojev, naprav in opreme (npr. merilni instrumenti, informacijsko telekomunikacijska
oprema, programska oprema, pohištvo;
v nadaljevanju oprema), ki se uporabljajo
pri raziskovalnem delu mladega razisko-
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valca pri predlagatelju. Upošteva se zgolj
amortizacija, in sicer v obsegu, ki odpade
na raziskovalno delo mladega raziskovalca.
Amortizacija se lahko uveljavlja za opremo,
ki ni bila kupljena iz javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna,
prejemnik pa mora imeti tako organizirano
računovodstvo, da to lahko v vsakem trenutku dokaže. Amortizacija mora biti obračunana v skladu z veljavnimi slovenskimi
računovodskimi standardi.
Zgoraj navedeni stroški in izdatki so
upravičeni, če:
– so neposredno povezani s programom
raziskovalnega dela, so potrebni za njegovo
izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarstvenika; nastanejo in so
plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Obdobje upravičenosti, tj. obdobje, v katerem lahko nastajajo upravičeni stroški in
izdatki, traja od 1. 2. 2011 (oziroma od dneva zaposlitve mladega raziskovalca pri predlagatelju, če bo zaposlitev izvedena po
1. 2. 2011) do:
– 22. 8. 2014 za mlade raziskovalce, ki
pridobijo status mladega raziskovalca v 1.
letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa,
– 22. 8. 2013 za mlade raziskovalce, ki
pridobijo status mladega raziskovalca v 2.
letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa ali v 3. letniku dosedanjega
študijskega programa,
– 22. 8. 2012 za mlade raziskovalce, ki
pridobijo status mladega raziskovalca v 3.
letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa ali v 4. letniku dosedanjega
študijskega programa.
Obdobje upravičenosti natančneje določa pogodba o sofinanciranju (Priloga 2
MR-10: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).
V času izvajanja programa dela v tujini
so do sofinanciranja upravičeni le stroški
povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela. V primeru, da mladi raziskovalec za čas bivanja v tujini pridobi dodatna
javna sredstva iz evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna, je upravičen do sofinanciranja le tistih upravičenih stroškov,
povezanih z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki niso bili plačani iz tovrstnih
sredstev.
Vsi upravičeni stroški, razen plače mladega raziskovalca in mentorskega dodatka,
ki nastanejo v obdobju posameznega zahtevka, izstavljenega agenciji in se ne uveljavljajo v tem zahtevku, se lahko uveljavljajo
v kateremkoli od naslednjih zahtevkov, pri
čemer velja omejitev, da je prerazporeditve
sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki
ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca (Priloga 2 MR-10:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega
raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).
Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov in izdatkov ter metode za izračun upravičenih stroškov in izdatkov so
opredeljene v Prilogi 6.1 k vzorcu pogodbe

o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije in
v sklepu agencije o višini sofinanciranja za
mlade raziskovalce iz gospodarstva ter se
lahko spreminjajo skladno s spremembami
v Navodilu organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013,
ki ga izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, ki na področju kohezijske politike
nastopa v vlogi organa upravljanja in drugimi navodili, ki jih izdajajo agenciji nadrejeni organi, vključeni v izvajanje kohezijske
politike.
9. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in
raziskovalci za konkurenčnost podjetij.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
raziskovalnega dela mladih raziskovalcev iz
generacije 2010 do pridobitve doktorata znanosti znaša največ do 20.423.529,00 EUR,
in sicer:
– 17.359.999,65 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS),
– 3.063.529,35 EUR – slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%.
Delež sredstev slovenske udeležbe je
15,00%.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6942 Raziskovalci za gospodarstvo –
ESS-07-13-EU;
– 6983 Raziskovalci za gospodarstvo –
ESS-07-13-slovenska udeležba.
10. Okvirna višina razpisanih sredstev
za javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih
postavk.
Okvirna višina sredstev za enega mladega raziskovalca
Mesečna višina sofinanciranja I. bruto
plače mladega raziskovalca, mesečna višina sofinanciranja I. bruto mentorskega
dodatka in trimesečna višina sofinanciranja materialnih in nematerialnih stroškov se
določa v skladu s sklepom agencije o višini
sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva.
Mesečna višina sofinanciranja I. bruto
plače mladega raziskovalca je odvisna od
stanja podiplomskega študija, medtem ko je
trimesečna višina sofinanciranja materialnih
in nematerialnih stroškov odvisna od cenovne kategorije raziskovalnih ved, v katere
sodi program raziskovalnega dela. Cenovna
kategorija se določi v postopku izbora vlog
v skladu s sklepom agencije o načinu določitve cenovne kategorije raziskovalnega dela
mladega raziskovalca iz gospodarstva.
Predlagatelju se glede na sklep agencije
o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva, veljaven ob objavi tega
javnega razpisa, za mladega raziskovalca,
ki status mladega raziskovalca pridobi v 1.
letniku bolonjskega študijskega programa
za pridobitev doktorata znanosti in katerega program dela pretežno sodi v naravo-
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slovno matematične vede in/ali tehniške
vede in/ali medicinske vede in/ali biotehniške vede, odobri sofinanciranje upravičenih stroškov v skupni ocenjeni vrednosti
155.000,00 EUR.
Več o določitvi višine sofinanciranja si
lahko preberete na spletnem naslovu www.
tia.si.
Delež odobrenih sredstev, ki se lahko
zahteva v posameznem zahtevku za izplačilo je enak seštevku treh mesečnih višin
sofinanciranja I. bruto plače mladega raziskovalca, treh mesečnih višin sofinanciranja
I. bruto mentorskega dodatka in trimesečne
višine sofinanciranja materialnih in nematerialnih stroškov kot izhaja iz sklepa agencije
o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce
iz gospodarstva, veljavnega v obdobju, na
katerega se nanaša zahtevek za izplačilo.
Trimesečna višina sofinanciranja materialnih in nematerialnih stroškov se v posameznem trimesečju lahko poveča za neizkoriščena sredstva v preteklem trimesečju, pri
čemer velja omejitev, da je prerazporeditve
sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki ga
agencija določi v pogodbi o sofinanciranju
mladega raziskovalca iz gospodarstva (Priloga 2 MR-10: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije).
11. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja programa raziskovalnega
dela
Za upravičene stroške, povezane z izvajanjem programa raziskovalnega dela, ki
se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev tega javnega razpisa, ni
dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, tj. dodatnega financiranja iz javnih
finančnih sredstev evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih
javnih virov mora predlagatelj vrniti vsa sredstva, izplačana s strani agencije za izvedbo
programa dela, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
do dneva vračila, pogodba o sofinanciranju
mladega raziskovalca iz gospodarstva pa
se razveljavi.
12. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostni razvoj
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija med osebami, ki kandidirajo
za pridobitev statusa mladega raziskovalca,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Predlagatelj mora zagotoviti varstvo
okolja in s tem spodbujati trajnostni razvoj
v skladu s 17. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006. Stopnja prispevka programa
raziskovalnega dela k varovanju okolja bo
predmet ocenjevanja.
13. Informiranje in obveščanje javnosti
Predlagatelj bo moral upoštevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti,
kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006. Navodila so
podrobno opredeljena v Prilogi 7 k vzorcu pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila v prilogi so povzeta po
Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
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in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki
jih izda organ upravljanja, se spremeni tudi
vsebina Priloge 7 k vzorcu pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca.
14. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Predlagatelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem programa dela,
v skladu z veljavno zakonodajo oziroma
še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma, lahko agencija
ta rok podaljša. Predlagatelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi
z izvajanjem programa dela vsem organom,
ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju
mladega raziskovalca iz gospodarstva.
15. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006: ni relevantno.
16. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih: predlagatelj mora
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo, podano v prilogi 23 Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno
zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz
vlog, ki jih komisija odpre, so informacije
javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse
osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in
ocenjevanju vlog, bodo morale predhodno
podpisati izjavo o zaupnosti.
18. Dopolnilno financiranje: ni relevantno.
19. Način prijave in rok za oddajo vlog
Obdobje za oddajo vloge je od objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS do
vključno petka, 29. 10. 2010. Popolna vloga,
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem izvodu, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke, najkasneje na
zadnji dan zgoraj navedenega obdobja za
oddajo vlog oddana v Glavno pisarno Javne
agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska
cesta 22, 1511 Ljubljana, do 12. ure.
Vloge morajo predlagatelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga
MR-2010« ter polnim naslovom predlagatelja na zadnji strani. Predlagatelj, ki predlaga
več kandidatov, mora za vsakega kandidata
pripraviti samostojno vlogo in jo dostaviti
v ločeni ovojnici.
20. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo 2. 11. 2010,
ob 9. uri, v veliki sejni sobi agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega
števila vlog ne bo javno.
Postopek odpiranja vlog vključuje:
– preverjanje pravočasnosti vlog,
– preverjanje ali je ovojnica zaprta in ali
je pravilno označena,
– odpiranje vlog (strokovna komisija bo
odpirala le pravočasne vloge, ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni ovojnici,
in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja),
– preverjanje formalne popolnosti vlog.
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Odpiranje vlog vodi strokovna komisija,
ki jo z odločbo imenuje direktor agencije.
Strokovna komisija lahko sprejema odločitve, kolikor je prisotnih več kot polovica
članov, odloča pa z večino glasov navzočih
članov. Za operativno izvedbo posameznega dejanja v postopku strokovna komisija
imenuje enega ali več članov komisije.
Po končanem postopku odpiranja vlog
strokovna komisija pregleda in obravnava
podatke zbrane v postopku in izdela seznam nepravočasnih vlog, seznam vlog, ki
so prispele v odprti ovojnici, seznam vlog,
ki niso pravilno označene, seznam popolnih
vlog ter seznam formalno nepopolnih vlog,
ki jih morajo predlagatelji dopolniti.
Nepravočasne vloge, vloge, ki bodo prispele v odprti ovojnici in vloge, pri katerih
ovojnica ne bo pravilno označena, bodo vrnjene pošiljateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo strokovna komisija v roku
8 dni po končanem odpiranju vlog pozvala
predlagatelje k dopolnitvi vlog. Formalno nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v roku, določenem s strani agencije ne bodo dopolnili,
bodo zavržene. Rok za dopolnitev ne sme
biti daljši od 15 dni.
21. Preverjanje pogojev in ocenjevanje
vlog pred izdajo sklepov
V postopek preverjanja pogojev in ocenjevanja vlog se uvrstijo le pravočasne formalno popolne vloge, ki so prispele v zaprti
in pravilno označeni ovojnici. Preverjanje
pogojev in ocenjevanje vlog pred izdajo
sklepov vključuje:
– preverjanje skladnosti s predmetom in
namenom javnega razpisa,
– preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev kandidiranja iz točke 4.1 tega javnega
razpisa,
– preverjanje izpolnjevanja dodatnih pogojev kandidiranja iz točke 4.2 tega javnega
razpisa,
– ocenjevanje vlog po merilih iz točke 7
tega javnega razpisa,
– določitev cenovne kategorije raziskovalnega dela mladega raziskovalca v skladu
s sklepom agencije o načinu določitve cenovne kategorije raziskovalnega dela mladega raziskovalca iz gospodarstva.
Preverjanje pogojev in ocenjevanje vlog
vodi strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje direktor agencije. Strokovna komisija
lahko sprejema odločitve, kolikor je prisotnih
več kot polovica članov, odloča pa z večino
glasov navzočih članov.
Za preverjanje izpolnjevanja osnovnih
pogojev kandidiranja iz točke 4.1 tega javnega razpisa strokovna komisija imenuje
enega ali več članov komisije. Pri preverjanju izpolnjevanja osnovnih pogojev kandidiranja iz točke 4.1 tega javnega razpisa se
pri posamezni vlogi pridobi le eno mnenje
glede izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja
posameznega pogoja.
Za preverjanje skladnosti s predmetom
in namenom javnega razpisa, preverjanje izpolnjevanja dodatnih pogojev kandidiranja iz
točke 4.2 tega javnega razpisa, ocenjevanje
vlog in določitev cenovne kategorije raziskovalnega dela mladega raziskovalca, strokovna komisija za posamezne skupine sorodnih
raziskovalnih področij imenuje ocenjevalce
– člane komisije s primerno strokovno izobrazbo. Kolikor ni na voljo člana komisije
s primerno strokovno izobrazbo ali ne more
sprejeti vlog v ocenjevanje ali jih ne more
sprejeti v ocenjevanje v predvidenem obse-

gu, komisija angažira zunanje ocenjevalce.
Zunanji ocenjevalci se izberejo iz baze recenzentov agencije na podlagi naslednjih
kriterijev: primerna strokovna izobrazba,
neodvisnost od vseh strank, ki se potegujejo za korist izida postopka izbora; izmed
recenzentov, ki ustrezajo prvima dvema kriterijema imajo prednost recenzenti z nižjo zaporedno številko iz baze recenzentov
agencije. Kolikor izbrani recenzent ne more
sprejeti vlog v ocenjevanje ali jih ne more
sprejeti v predvidenem obsegu, se izbere
drugega oziroma dodatnega recenzenta, ki
ima med recenzenti, ki ustrezajo prvemu in
drugemu merilu naslednjo najnižjo zaporedno številko iz baze recenzentov agencije.
Enako se ravna v primeru, ko je potrebno
izbrati tretjega ocenjevalca.
Pri dodeljevanju vlog ocenjevalcem strokovna komisija upošteva primarno področje
raziskovalnega dela, ki ga predlagatelj navede v vlogi na Obrazcu 4 MR-10: Osnovni
podatki o programu dela in sodelujočih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Za vsako vlogo se pridobita dve neodvisni mnenji glede skladnosti s predmetom in
namenom javnega razpisa ter glede izpolnjevanja dodatnih pogojev kandidiranja iz
točke 4.2 tega javnega razpisa. Kolikor se
mnenji razlikujeta se angažira še tretjega
ocenjevalca.
Za vsako vlogo se pridobita tudi dve neodvisni oceni. Ocena vloge se izdela v skladu z merili iz 7. točke tega javnega razpisa.
Merila so natančneje predstavljena v Prilogi
1 MR-10: Merila za izbiro vlog, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. V primeru, da
eden izmed ocenjevalcev vlogo oceni tako,
da ocena vloge dosega ali presega prag 60
točk, medtem ko drugi ocenjevalec vlogo
oceni z manj kot 60 točkami se angažira še
tretjega ocenjevalca.
Za vsako vlogo se pridobita tudi dve neodvisni mnenji glede cenovne kategorijo
raziskovalnega dela mladega raziskovalca.
Kolikor se mnenji razlikujeta se angažira še
tretjega ocenjevalca.
Za operativno vodenje postopka preverjanja in ocenjevanja vlog, strokovna komisija
imenuje enega ali več članov komisije, ki se
z ocenjevalci dogovorijo za proste termine,
sprejemajo in izobražujejo ocenjevalce, zbirajo rezultate ipd.
Po končanem postopku preverjanja pogojev in ocenjevanja vlog strokovna komisija najprej pregleda in obravnava podatke,
zbrane pri preverjanju izpolnjevanja osnovnih pogojev kandidiranja iz točke 4.1 tega
javnega razpisa in izdela seznam vlog, ki
se zavrnejo zaradi neizpolnjevanja enega ali
več osnovnih pogojev. Strokovna komisija
v nadaljevanju obravnava le vloge, ki izpolnjujejo vse osnovne pogoje kandidiranja iz
točke 4.1 tega javnega razpisa.
V nadaljevanju strokovna komisija pregleda in obravnava podatke zbrane pri
preverjanju skladnosti s predmetom in namenom javnega razpisa ter pri preverjanju
izpolnjevanja dodatnih pogojev kandidiranja
iz točke 4.2 tega javnega razpisa in izdela
seznam vlog, ki se zavrnejo zaradi neskladnosti s predmetom in namenom javnega
razpisa in/ali neizpolnjevanja enega ali obeh
dodatnih pogojev. Strokovna komisija odloči, da je vloga skladna s predmetom in
namenom javnega razpisa in da izpolnjuje
oba dodatna pogoja kandidiranja iz točke
4.2 tega javnega razpisa, če sta tako menila oba ocenjevalca. V primeru, da se zaradi
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razlik v mnenjih prvega in drugega ocenjevalca angažira še tretji ocenjevalec, strokovna komisija odloči, da je vloga skladna
s predmetom in namenom javnega razpisa
in da izpolnjuje posamezen dodatni pogoj iz
točke 4.2 tega javnega razpisa, če sta tako
menila dva od treh ocenjevalcev. Strokovna
komisija v nadaljevanju obravnava le vloge,
ki so skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa in ki izpolnjujejo oba dodatna pogoja kandidiranja iz točke 4.2 tega
javnega razpisa.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog
strokovna komisija izračuna končno oceno
vlog. Končna ocena vloge se izračuna kot
povprečje dveh ocen, ki dosegata ali presegata prag 60 točk oziroma kot povprečje
dveh ocen, ki sta pod pragom. Strokovna
komisija na podlagi končnih ocen vlog izdela
seznam vlog, ki se zavrnejo, ker ne dosegajo praga 60 točk in seznam vlog, ki prag
60 točk dosegajo ali presegajo. Pri slednjih
strokovna komisija odloči še o cenovni kategoriji raziskovalnega dela mladega raziskovalca in v skladu s sklepom agencije o višini
sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva izračuna višino sofinanciranja za
posamezno vlogo.
O končni cenovni kategoriji raziskovalnega dela mladega raziskovalca, strokovna
komisija odloči na podlagi dveh mnenj ocenjevalcev, ki sta bili skladni. V primeru, da
so mnenje o cenovni kategoriji podali trije
ocenjevalci, pa pri tem nista bili dobljeni
dve skladni mnenji, strokovna komisija kot
končno določi srednjo izmed treh cenovnih
kategorij.
Pri izdelavi seznama vlog, katerih končna ocena prag 60 točk dosega ali presega,
se vloge razvrščajo v seznam po padajočem
vrstnem redu glede na končno oceno, tj.
od vloge z najvišjo končno oceno do vloge
z najnižjo končno oceno. Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno ustreznosti programa dela, nato
vloge z višjo oceno ustreznosti kandidata,
nato vloge z višjo oceno ustreznosti predlagatelja, nato vloge z višjo oceno raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti raziskovalnih skupin in nato vloge z višjo oceno
ustreznosti mentorjev. Ko so izčrpane vse
navedene možnosti in še vedno ni mogoče
določiti, katera izmed enako ocenjenih vlog
ima prednost, se prednost dodeli vlogi, ki je
prva prispela na agencijo.
Na podlagi izračunane višine sofinanciranja posamezne vloge strokovna komisija izračuna skupno višino sofinanciranja
vseh vlog, katerih končna ocena dosega ali
presega prag 60 točk. Kolikor skupna višina sofinanciranja presega višino razpisanih
sredstev iz 9. točke tega javnega razpisa
strokovna komisija prag ustrezno dvigne.
Ko je znana končna višina praga strokovna
komisija izdela seznam vlog, ki se predlagajo za sofinanciranje in seznam vlog, ki se
zavrnejo zaradi pomanjkanja sredstev.
22. Obveščanje o izboru
Strokovna komisija svojo odločitev o izbranih in neizbranih na javnem razpisu posreduje direktorju agencije. Na podlagi predloga strokovne komisije direktor agencije
s sklepom o izbranih in neizbranih na javnem razpisu odloči o izbranih na javnem
razpisu in dodelitvi sredstev ter o neizbranih
na javnem razpisu.
Predlagatelji in kandidati za mlade raziskovalce bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpi-

ranja vlog. Rezultati razpisa bodo v obliki
sklepa o izbranih na javnem razpisu javno objavljeni na spletnem naslovu agencije
(http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html).
Na podlagi sklepa o izbranih in neizbranih na javnem razpisu se predlagateljem
pošljejo posamični sklepi o izbiri oziroma negativni sklepi. Kopija sklepa o izbiri oziroma
negativnega sklepa se v vednost pošlje tudi
kandidatu za mladega raziskovalca. Ob posredovanju sklepa o izbiri agencija predlagatelja pozove k predložitvi dokumentacije
iz 24. točke tega javnega razpisa. Pozitivni
sklepi o izbiri so pogojne narave, kar pomeni, da učinkujejo le, kolikor predlagatelj pravočasno izpolni pogoje za podpis pogodbe
o sofinanciranju iz 24. točke tega javnega
razpisa.
23. Pritožbeni postopek
Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na agencijo najkasneje v roku
8 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
24. Pogoji za sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Pogoje za sklenitev pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva
morajo izpolniti le tisti predlagatelji, katerim
agencija izda pozitivni sklep o izbiri. Ti pogoji se preverjajo pred sklenitvijo pogodbe
o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva med agencijo in predlagateljem.
V primeru, da predlagatelj teh pogojev ne
izpolni v roku, predpisanem s strani agencije
ali v tem roku ne dostavi na agencijo utemeljene prošnje za podaljšanje roka, pozitivni
sklep o izbiri ne prične učinkovati. Predlagatelj s tem izgubi vse pravice, ki izhajajo iz
sklepa o izbiri, medtem ko agenciji prenehajo vse obveznosti do predlagatelja.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva
je potrebno dostaviti na agencijo naslednje
dokumente:
– kopijo pogodbe o sodelovanju, ki jo
sklenejo podpisniki dogovora o sodelovanju (le v primeru, če je bil v vlogi priložen
sklenjen dogovor o sodelovanju (Obrazec 2
MR-10: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije),
– kopijo pogodbe o zaposlitvi mladega raziskovalca in kopije morebitnih drugih pravnih aktov, ki spreminjajo obstoječo
pogodbo o zaposlitvi (npr. kopija aneksa
k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, s katero
predlagatelj in mladi raziskovalec uredita
medsebojne pravice in obveznosti za čas
trajanja statusa mladega raziskovalca).
Kandidat za mladega raziskovalca formalno pridobi status mladega raziskovalca,
ko predlagatelj in agencija skleneta pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca
iz gospodarstva. V primeru, da ne pride do
sklenitve pogodbe o sofinanciranju mladega
raziskovalca iz gospodarstva, se šteje, da
kandidat še nikoli ni imel statusa mladega
raziskovalca iz gospodarstva.
Preverjanje pogojev pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva vodi strokovna komisija,
ki jo z odločbo imenuje direktor agencije.
Strokovna komisija lahko sprejema odločitve, kolikor je prisotnih več kot polovica
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članov, odloča pa z večino glasov navzočih
članov. Za operativno izvedbo posameznega dejanja v postopku strokovna komisija
imenuje enega ali več članov komisije.
Strokovna komisija pregleda in obravnava podatke zbrane v postopku preverjanja
pogojev in izdela seznam predlagateljev,
katerim se lahko pošlje v podpis pogodba o sofinanciranju mladega raziskovalca
iz gospodarstva. Strokovna komisija izdela
tudi seznam predlagateljev, ki zaradi neizpolnjenih ali nepravočasno izpolnjenih
pogojev ali morebitnega odstopa od kandidature ali odstopa od podpisa pogodbe,
izgubijo vse pravice, ki izhajajo iz sklepa
o izbiri. V primeru, da eden ali več sklepov
o izbiri ne prične učinkovati, agencija odobri
sofinanciranje naslednje oziroma naslednjih
vlog iz seznama vlog, ki se zavrnejo zaradi
pomanjkanja sredstev.
25. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije: http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
po predhodni najavi na tel. 05/90-89-500 dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije
pri Anji Jagar od dneva objave v Uradnem
listu RS, do roka za oddajo vlog.
Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– preko obrazca na spletni strani agencije, http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html ali
– v elektronski obliki na naslov: infoMR10@tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na spletni strani agencije, http://www.
tia.si/MR10,631,0,1,1.html.
Na spletni strani agencije, http://www.
tia.si/MR10,631,0,1,1.html bodo objavljeni
tudi datumi in lokacije informativnih dnevov
ter vsa druga pomembna obvestila.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 542/7
Ob-5841/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2 in kletni
prostori, v izmeri 125,20 m2.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno, in sicer za:
– poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV,
– kletne prostore …..€ za 1 m2 mesečno,
brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Nepremičnina se lahko odda po sklopih.
Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za
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oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila
Najemnik je dolžan plačati varščino v višini dveh najemnin ob podpisu najemne pogodbe na transakcijski račun BA – CA Ljub
ljana, 29000-0055148819 ali Banka Koper,
10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 4. 10. 2010, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 10. 2010, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-5932/10
Na podlagi 34. in 92. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 33.
in 34. člena Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04),
Pravilnika o postopku za pridobitev naziva
predavatelj višje strokovne šole (Uradni list
RS, št. 29/06) Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, OE Višja strokovna šola,
Sevno 13, 8000 Novo mesto, objavlja
razpis
za pridobitev naziva Predavatelj
višje šole
1. Vsebina razpisa:
I. Pridobitev naziva Predavatelj višje šole
za izobraževalni program Naravovarstvo na
podlagi Pravilnika o sprejemu višješolskega
študijskega programa Naravovarstvo (Uradni list RS, št. 16/10), za predmete:
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje
2. Ekonomika in menedžment podjetij
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku
– angleški jezik
4. Strokovna terminologija v tujem jeziku
– nemški jezik
5. Strokovna informatika in statistične
metode vrednotenja
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6. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji
iz biologije
7. Zakonodaja in etika s področja narave,
okolja in prostora
8. Vrednotenje biotske raznovrstnosti
9. Varstvo narave in urejanje prostora
10. Podjetništvo in trženje
11. Organizacija in poslovanje
12. Ravnovesja ekosistemov
13. Gojenje in uporaba koristnih organizmov
14. Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija
15. Načrtovanje dejavnosti v prostoru
16. Nadzor v zavarovanem okolju
17. Informiranje in svetovanje o pomenu
zavarovanega območja
18. Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije
19. Tehnologije obnovljivih virov energije
20. Energetske in okoljske perspektive.
II. Pridobitev naziva predavatelj višje
šole za izobraževalni program upravljenje
podeželja in krajine na podlagi Pravilnika
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev
višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu
višjega strokovnega izobraževanja Upravljanje podeželja in krajine (Uradni list RS,
št. 91/07), za predmete:
1. Ekonomika in menedžment podjetij
2. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu
3. Gospodarjenje v živinoreji
4. Zdravstveno varstvo domačih živali
5. Rastlinska pridelava in reja živali
6. Treniranje konj in učenje jahanja
7. Terapevtska in socialna dejavnost na
podeželju
III. Pridobitev naziva Predavatelj višje
šole za izobraževalni program Gostinstvo in
turizem na podlagi Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne
šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Gostinstvo in turizem
(Uradni list RS, št. 99/08) za predmete:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
– nemški jezik
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku
– italijanski jezik
3. Ekonomika podjetja
4. Kuharstvo z organizacijo dela 1
5. Kuharstvo z organizacijo dela 2
6. Poslovanje hotelov in turističnih agencij
7. Gastronomija
8. Hrana in pijače
9. Barmanstvo
10. Harmonija okusov
11. Dopolnilne turistične dejavnosti
12. Osnove kongresne dejavnosti
13. Tehnični standardi v kongresnem turizmu
14. Organizacija kongresov
15. Kulinarika za vitalnost.
2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, oziroma izobrazba ustrezne
smeri, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije,
magisterija oziroma doktorata znanosti, oziroma visoka strokovna izobrazba in dodatni
pogoji, kjer je to posebej predpisano,
– pridobljena pedagoško-andragoška izobrazba oziroma dokazila o pridobljenem
pedagoško-andragoškem znanju (če gre za
prvo imenovanje),
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– najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in
– doseženi vidni dosežki na svojem
strokovnem področju (v skladu z Merili za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju – pridobitev naziva predavatelj višje šole, objavljenimi v Uradnem listu RS,
št. 20/06).
3. Specifični pogoji – zahtevana izobrazba, vezana na posamezen predmet, ki jih
morajo izpolnjevati kandidati:
K I. točki razpisa
Predmet
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje
2. Ekonomika in menedžment podjetij
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleški jezik
4. Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemški jezik
5. Strokovna informatika in statistične metode
vrednotenja
6. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije
7. Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in
prostora
8. Vrednotenje biotske raznovrstnosti
9. Varstvo narave in urejanje prostora
10. Podjetništvo in trženje
11. Organizacija in poslovanje
12. Ravnovesja ekosistemov
13. Gojenje in uporaba koristnih organizmov
14. Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija
15. Načrtovanje dejavnosti v prostoru
16. Nadzor v zavarovanem okolju
17. Informiranje in svetovanje o pomenu zavarovanega
območja
18. Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri
energije
19. Tehnologije obnovljivih virov energije
20. Energetske in okoljske perspektive

univ. izobrazba iz naslednjih strokovnih področij
komunikologije, ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije,
pedagogike ali sociologije
ekonomije, organizacije, menedžmenta, strojništva, živilske tehnologije,
kmetijstva, hortikulture, zootehnike ali gozdarstva
angleškega jezika
nemškega jezika
računalništva, informatike, matematike, elektrotehnike, strojništva,
ekonomije, organizacije, tekstilne tehnologije, menedžmenta,
živilske tehnologije, kmetijstva, hortikulture, zootehnike, gradbeništva ali
gozdarstva
biologije, kemije, kmetijstva, živilske tehnologije ali gozdarstva
kmetijstva, hortikulture, gozdarstva, živilstva, geografije, komunale,
okolja, sociologije ali prava
kmetijstva, hortikulture, gozdarstva, živilstva, biologije, kemije
ali zootehnike
biologije, kmetijstva, hortikulture, okolja,živilske tehnologije ali gozdarstva
ekonomije, menedžmenta, organizacije dela in menedžmenta, kmetijstva,
hortikulture, gozdarstva, živilstva ali zootehnike
ekonomije, menedžmenta, organizacije dela in menedžmenta, kmetijstva,
hortikulture, gozdarstva, živilstva ali zootehnike
biologije, kmetijstva, hortikulture, gozdarstva, živilske tehnologije, okolja ali
geografije
kmetijstva, hortikulture, biologije ali gozdarstva
kmetijstva, hortikulture, biologije, kemije, okolja ali gozdarstva
kmetijstva, hortikulture, gozdarstva, krajinske arhitekture, geografije
kmetijstva, hortikulture, biologije, gozdarstva, urejanja krajine,
arhitekture, kemije ali geografije
kmetijstva, hortikulture, biologije, gozdarstva, urejanja krajine, okolja,
arhitekture ali geografije
kmetijstva, hortikulture, biologije, gozdarstva, kemije, strojništva,
elektrotehnike ali energetike
kmetijstva, hortikulture, biologije, gozdarstva, kemije, živilstva, strojništva,
elektrotehnike ali energetike
kmetijstva, hortikulture, biologije, gozdarstva, kemije, strojništva,
elektrotehnike, okolja ali energetike

K II. točki razpisa
Predmet
1. Ekonomika in menedžment podjetij

2. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu
3. Gospodarjenje v živinoreji
4. Zdravstveno varstvo domačih živali
5. Rastlinska pridelava in reja živali
6. Treniranje konj in učenje jahanja
7. Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju

Zaključen izobraževalni program:
univerzitetni študijski program ekonomija, organizacija
in management sistemov, gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo,
živilska tehnologija, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo – zootehnika,
kmetijstvo ali gozdarstvo
univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija ali kmetijstvo
univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija,
kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo
univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija,
kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo
univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija,
kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo ali veterinarstvo
univerzitetni študijski program kmetijstvo – agronomija,
kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo, veterinarstvo ali športna vzgoja
univerzitetni študijski program sociologija, psihologija, pedagogika,
socialno delo, socialna pedagogika, defektologija, socialna in
rehabilitacijska pedagogika, medicina ali splošna medicina
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K III. točki razpisa
Predmet
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemški jezik
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku – italijanski jezik

Zaključen izobraževalni program in predpisani dodatni pogoji*:
univerzitetni študijski program ustreznega nemškega jezika

3. Ekonomika podjetja

univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije
in managementa sistemov

4. Kuharstvo z organizacijo dela 1*
5. Kuharstvo z organizacijo dela 2*
6. Poslovanje hotelov in turističnih agencij
7. Gastronomija
8. Hrana in pijače
9. Barmanstvo*
10. Harmonija okusov*
11. Dopolnilne turistične dejavnosti
12. Osnove kongresne dejavnosti
13. Tehnični standardi v kongresnem turizmu
14. Organizacija kongresov
15. Kulinarika za vitalnost*

univerzitetni študijski program ustreznega italijanskega jezika

visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma*
visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma*
univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije
in managementa sistemov
univerzitetni študijski program živilske tehnologije
univerzitetni študijski program živilske tehnologije
visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma in je:
visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma*
univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa
sistemov, športne vzgoje, etnologije in kulturne antropologije, zgodovine ali
geografije
univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije
in managementa sistemov
univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije
in managementa sistemov
univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije
in managementa sistemov
visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma in je*

*Pri predmetih pod zaporedno točko 4., 5., 9., 10. in 15.
*Predpisani dodatni pogoji:
so k visokošolski strokovni izobrazbi programa hotelirstva Predavatelj lahko postane tudi, kdor je avtor potrjenega učbenika ali je
in turizma predpisani dodatni pogoji*:
imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali je dosegel uvrstitev na prvo do
tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj
desetih držav ali je bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem
tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav
4. Način in rok prijave
Prijava na razpis za pridobitev naziva
predavatelj višje šole mora vsebovati:
– življenjepis kandidata (priporočena
oblika Europass življenjepis),
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o najmanj treh letih ustreznih
delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice),
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem
strokovnem področju v skladu z Merili za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju – pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 20/06), in sicer
minimalno,
a) dve dokazili o dosežkih na področju
izobraževanja in
b) dve dokazili o dosežkih na področju
strokovnega dela,
– podpisano izjavo na predpisanem
obrazcu (Obrazec 1), v kateri navede predmete, za katere želi biti imenovan (kandidat
lahko izbere do tri predmete istega ali različnih študijskih programov šole, ki so predmet
tega razpisa, pri čemer morajo predložena
potrdila izkazovati strokovno usposobljenost za vsa izbrana predmetna področja)
– Obrazec 1 je na voljo na spletni strani
Ministrstva za šolstvo in šport http://www.
mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_
in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_
imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/
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Vloge se naslovijo na naslov šole: Grm
Novo mesto – center biotehnike in turizma
Višja strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo
mesto, z oznako na ovojnici »Razpis za
predavatelje«.
5. Rok prijave:
1. Za pridobitev naziva Predavatelj
višje šole za izobraževalni program Naravovarstvo (I.) za predmete pod zaporednimi
točkami od 1. do 9. je rok prijave 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, za predmete pod
zaporednimi točkami od 10. do 20. pa je rok
prijave do vključno 1. 12. 2010.
2. Za pridobitev naziva Predavatelj
višje šole za izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (II.) za vse navedene predmete je rok prijave do 31. 1.
2011.
3. Za pridobitev naziva Predavatelj
višje šole za izobraževalni program Gostinstvo in turizem (III.) za vse navedene predmete je rok prijave do 30. 10. 2010.
6. Druga določila:
– vse prispele vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo imenuje ravnatelj
šole,
– kandidat, ki bo izpolnjeval pogoje za
imenovanje in ne bo predložil popolne vloge, jo mora dopolniti v roku 8 dni po prejemu
poziva, sicer se vloga s sklepom zavrže in
skupaj z vso priloženo dokumentacijo vrne
kandidatu,
– vsi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za imenovanje po tem razpisu in se
bodo javili za pridobitev naziva Predavatelj
višje šole za izobraževalni program Naravovarstvo (I.) za predmete pod zaporednimi točkami od 1. do 9. bodo vabljeni na
razgovor k ravnatelju šole v roku 15 dni po
prejemu popolne vloge, izbrane vloge pa
bodo najkasneje v roku 30 dni po prejemu
popolne vloge poslane Strokovnemu svetu
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje v podelitev naziva Predavatelj višje šole,
– vsi kandidati, ki se bodo javili za pridobitev naziva Predavatelj višje šole za vse
ostale predmete, ki so predmet tega razpisa
in bodo izpolnjevali pogoje za imenovanje
po tem razpisu, bodo vabljeni na razgovor
k ravnatelju šole v roku 15 dni po prejemu
popolne vloge, njihove vloge z mnenjem
ravnatelja pa bo v roku 30 dni od prejema
popolne vloge obravnaval predavateljski
zbor šole in izbral ter imenoval kandidate,
katerih vloge bodo predložene Strokovnemu svetu za obvezno pridobitev soglasja
k imenovanju,
– kandidate, ki bo bodo na razpisu izbrani in katerih vloge bodo posredovane
na Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje z namenom imenovanja ali pridobitve soglasja, bo
šola o prejemu naziva Predavatelj višje šole
seznanila v roku 8 dni od prejema sklepa
Strokovnega sveta Republike Slovenije, za
poklicno in strokovno izobraževanje,
– naziv predavatelj višje šole bo izbranim
kandidatom podeljen za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Dodatna
pojasnila
lahko
dobite
na tel. 07/393-47-37 ali 07/393-47-34
oziroma jih naslovite na e-naslov:
helena.j.rogelj@gmail.com.
Grm Novo mesto –
center biotehnike in turizma,
OE Višja strokovna šola
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Ob-5865/10
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, (Uradni list RS, št. 23/05
– ZZDej-UPB2, 15/08, 23/08, 58/08 in
77/08), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in
Sklepa o sprejemu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Koper do leta 2010 (Uradni list
RS, št. 90/05) objavljamo

javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije
za izvajanje javne zdravstvene službe
na področju splošne – družinske
medicine
1. Koncedent: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, tel. 05/664-62-39, telefaks
št. 05/627-10-21.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju splošne
– družinske medicine na območju Mestne
občine Koper in sicer za program splošne
medicine v obsegu 1,00 tima.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje 1. 1.
2011. Koncesija se podeljuje za obdobje
5 let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo
za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je
predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom
Zakona o zdravstveni dejavnosti;
– ni v delovnem razmerju oziroma bo do
začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre;
– da pridobi pozitivno mnenje pristojne
zbornice;
– obvlada slovenski in italijanski jezik.
b) Posebni pogoji javnega razpisa
– prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
– prevzem čakalne in naročniške knjige
dosedanjega koncesionarja;
– ponudba redno zaposlenim delavcem
pri dosedanjem koncesionarju za prevzem
v zaposlitev za nedoločen čas pod najmanj
enakimi pogoji, kot so bili zaposleni pri dosedanjem koncesionarju;
– začetek opravljanja koncesije 1. 1.
2011;
– opravljanje dejavnosti v prostorih obstoječega koncesionarja, ki se nahajajo
v prvem nadstropju, na naslovu Obrtniška
ulica 30, Koper.
Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne
koncesije pravna oseba, morata biti poleg
ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja
pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane nadomestne koncesije.
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6. Merila za ocenitev prijav:
– Opravljena specializacija
na prijavljanem področju
do 20 točk
– Dodatno strokovno
izobraževanje
do 50 točk
– Delovna doba pri
opravljanju zdravstvene
dejavnosti
do 30 točk
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva
ulica 10, Koper ali na spletni strani Mestne
občine Koper;
– dodatne informacije: Mestna občina
Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: helena.bencic@koper.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne
Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma
oddajo prijave: ne glede na način dostave,
morajo prijave na razpis prispeti najkasneje
do 12. 10. 2010 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Koper – Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: prijava se
lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno koncesijo – splošna – družinska medicina, št. 014-16/2010«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
12. 10. 2010, ob 14. uri, Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Odpiranje
ni javno.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Ob-5900/10
Na podlagi 10. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010
(Uradni list RS, št. 08/10) Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško objavlja
javni razpis
za delno povrnitev stroškov izvedbe
odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v Občini
Krško
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je delna povrnitev stroškov izvedbe
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško na podlagi sprejetega sklepa o potrditvi koncepta
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v Občini Krško, katerega je sprejel Občinski svet Občine Krško
na svoji 39. seji, dne 17. 5. 2010 (povezava:
http://www.krsko.si/obcina_projekti_investicije.php?page_id=1223).
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Splošni pogoji kandidiranja:
– upravičenci po javnem razpisu so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini
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Krško, ki so lastniki stanovanjske stavbe, do
katere so izvedli zemeljska dela na priključku oziroma na sekundarnem omrežju v skupni dolžini več kot 50 m v lastni režiji.
2. Pogoji pri izvedbi odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij:
– podeljena pravica graditi, za kar se
šteje notarsko overjena pogodba o pridobitvi
lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma
obligacijske pravice, s katero se dovoljuje
gradnja oziroma izvajanje del na vseh nepremičninah v lasti vlagatelja oziroma v lasti
članov gospodinjstva, ki bodo potrebne za
gradnjo širokopasovnega omrežja.
– zapisnik o prevzemu del,
– skica izvedbe (pri izgradnji in izračunu
je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe
priključitve na širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, razen v primeru, da
bi bila izvedba odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij nesorazmerno draga).
3. Povračilo stroškov izvedenih del:
– vračilo se izvede v višini 3 EUR/m izvedenih del, vendar se kot osnova za izračun
upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih
vodov, ki na posameznika presegajo 50 m.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto
2010, po programu 13069001 Investicijska
vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, pod
proračunsko postavko 4426 – Širokopasovno omrežje, v višini 200.000,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
v zvezi z gradbenimi in eventualno obrtniškimi deli ter se povrnejo v višini 3 EUR/m
izvedenih del, pri čemer se kot osnova za
izračun upoštevajo dolžine priključkov in
sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50 m.
Uporabniki oziroma lastniki stanovanjskih stavb na področju naselij, kjer se je
v preteklosti gradilo kanalizacijsko omrežje
in jim je bilo omogočeno sofinanciranje kabelske kanalizacije v okviru javnega razpisa
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za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode, niso upravičeni do kakršnekoli refundacije. Navedeno
velja tudi za uporabnike v naseljih, kjer je
v tem trenutku predvideno brezžično širokopasovno omrežje in se bo v prihodnjih letih
optično omrežje gradilo sočasno s kanalizacijskim ter za tiste lastnike stanovanjskih
stavb, ki imajo omogočen priklop na omrežje
kabelske televizije.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo
z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na
razpolago na sedežu Centra za podjetništvo
in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT
Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko Aktualno in na spletni strani Občine Krško (www.
krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Center za
podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega ponedeljka v mesecu. Odpiranje
vlog se bo izvajalo vsak prvi torek v mesecu.
Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo
vloge do prvega ponedeljka v mesecu oktobru, vloge se bodo sprejemale do porabe
sredstev oziroma najkasneje do prvega ponedeljka v mesecu novembru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za delno povrnitev
stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v Občini
Krško«.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi
obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsak prvi
torek v mesecu. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v 2. točki
II Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev glede na
namembnost sofinanciranja, bodo imele
prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od
dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in
predloženih dokazilih o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od začetka veljavnosti pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine
Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri izvedbi priključitve na širokopasovno
omrežje pa izvaja predstavnik upravljavca
Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Krško
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Javne dražbe
Št. 478-0078/2010
Ob-5838/10
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 20. člena Zakona o premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 40. člen Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09 in 49/10) ter sklepa Občinskega sveta Občine Tolmin o drugi dopolnitvi letnega
načrta razpolaganja občinskega finančnega
in stvarnega premoženja Občine Tolmin za
leto 2010, z dne 6. 7. 2010 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine s parc. št.
100/19, k.o. Poljubinj
I. Splošni podatki
I.1. Opis
Zemljišče, ki je predmet prodaje se nahaja v poslovni coni Poljubinj II, v bližini Tolmina. Urejena je skupna dostopna cesta do
poslovne cone in dostopna pot do zemljišča,
ki je predmet prodaje. Parcela ima poleg dostopa urejen vodovodni in kanalizacijski priključek ter javno razsvetljavo, za kar bo moral kupec plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja. Za priključek
na omrežje kabelske televizije, telefonsko in
električno omrežje bo moral kupec stroške
priključka poravnati neposredno upravljalcem teh omrežij. Na gradbenih parcelah je
zgrajeno javno omrežje za katerega bo lastnik parcele dolžan omogočiti upravljalcu
vzdrževanje in upravljanje.
I.2. Funkcija zemljišča
Parc. št. 100/19, k.o. Poljubinj, je enako, kot ostale parcele v območju poslovne
cone Poljubinj II opredeljena kot stavbno
zemljišče za gradnjo objektov proizvodnoservisne dejavnosti tako iz arhitekturno-urbanističnega vidika, kot iz tehnološkega (dostopi, komunala in dr.).
Možna je gradnja objekta za opravljanje
proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti,
ter drugih dejavnosti, ki za okolico niso moteče. V okviru dejavnosti ima objekt lahko
določene površine neproizvodnega značaja
(pisarne, skladišča), ki so v funkciji osnovne
dejavnosti.
Storitvene dejavnosti (npr. samostojne
pisarne, trgovine, gostilne, uslužnostne dejavnosti ipd.) niso predvidene. Na parceli
ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali
začasno bivanje.
I.3. Vrste dovoljenih posegov v prostor:
– gradnja objekta proizvodne, obrtne in
servisne dejavnosti,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin
kot so zelenice, povozne in pohodne površine, pešpoti, ploščadi,
– gradnja objekta za potrebe komunale,
prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje javnih zelenih površin, ureditev
zelenja ob objektu, postavitev mikrourbane
opreme, postavitev nadstreška za postajališče potniškega prometa v varovalnem pasu
ceste, gradnja nujnih komunalno – energetskih in prometnih infrastrukturnih objektov
in naprav, postavitev spominskih obeležij,

telefonskih govorilnic, klopi, smetnjakov, turističnih oznak, usmerjevalnih tabel, itd.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
predmet prodaje je parcela št. 100/19, k.o.
Poljubinj, v izmeri 1.518 m2, ki se nahaja na
južnem delu poslovne cone Poljubinj II, za
izklicno ceno 39.000,00 EUR. V izklicni ceni
ni zajet DDV.
III. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek 12. 10. 2010, ob 10. uri, v mali
sejni sobi Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.
IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin
v Republiki Sloveniji ter ob uri, ki je določena
za pričetek javne dražbe prijavijo svojo udeležbo na dražbi in predložijo:
1. a) samostojni podjetniki: originalno
osebno izkaznico ter izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji podjetnika iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za zastopanje oziroma prokuristi,
pri čemer ta izpisek ne sme biti starejši od
7 dni,
b) gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, iz katerega izhaja firma, sedež,
dejavnosti, osnovni kapital, matična številka
in pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma prokuristi, pri čemer ta izpisek ne sme
biti starejši od 7 dni,
c) fizične osebe: originalno osebno izkaznico,
2. pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma
gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa
oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na
podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo
ne izhaja iz vpisa v sodnem registru),
3. obvestilo DURS o davčni številki,
4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine za nepremičnino, in
številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne znesek varščine v primeru,
da dražitelj na dražbi ne bo uspel.
Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe navedene v 40. členu
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09 in 49/10).
V. Varščina: varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo je 10%
od izklicne cene parcele navedene v točki II
in znaša 3.900,00 EUR. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine
Tolmin št. 01328 – 0100014970, pri čemer
mora kot namen vplačila vpisati »varščina
za parc. št. 100/19, k.o. Poljubinj«. Dražitelju, ki bo uspel na javni dražbi, se bo varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem
pa bo varščina najkasneje v roku 3 delovnih
dni od dneva javne dražbe brez obresti vrnjena na njihov transakcijski račun.
VI. Kupnina, stroški, plačilni pogoji
Nepremičnina bo prodana tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno.
Prodajno pogodbo mora kupec podpisati
najkasneje v roku 15 dni od dneva javne
dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje
v roku 30 dni od dneva, ko mu bo izdan

račun. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, Občina
Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani
znesek varščine.
V kupnino ni vštet davek na promet z nepremičninami po stopnji 20%, ki ga bo Občina Tolmin obračunala kupcu na računu za
kupnino. Pred izdajo dovoljenja za graditev
bo moral kupec poravnati komunalni prispevek.
Kupec nosi stroške overitve svojega podpisa na tej pogodbi in stroške zemljiško
knjižnega prenosa, prodajalec pa nosi stroške overitve svojega podpisa na pogodbi.
VII. Drugi pogoji
1. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno–kupljeno«, kasnejši ugovori
glede dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine niso mogoči.
2. Občina Tolmin si na nepremičninah
pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku 3 let od sklenitve
prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine, kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, ki jo je odkupil,
ne zgradi poslovnega objekta vsaj do III.
gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni,
doseženi na javni dražbi, revalorizirani za
rast življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji, ki jo ugotovi Statistični urad Republike
Slovenije. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti, kot
jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki
ga določi Občina Tolmin. Odkupna pravica
se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Tolmin v primeru, da
ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže
kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno
dovoljenje.
3. Prodajalec bo izročil kupcu posamezno nepremičnino v last in posest in predlagal vknjižbo lastninske pravice na ime kupca
najkasneje v roku 2 dni po plačilu celotne
kupnine, pod pogojem, da kupec v tem času
overi tudi svoj podpis na pogodbi pri notarju
(zaradi vknjižbe odkupne pravice).
4. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko
s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje posamezne nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe.
VIII. Pravila dražbe
1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo
imenuje župan Občine Tolmin.
2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob
uri določeni za javno dražbo posamezne nepremičnine, priglasi svojo udeležbo in osebi,
ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila
navedena v točki IV.
3. Posamezna ponujena cena se izkliče
trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund
od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi
dražitelj, mora biti za najmanj 1.000,00 EUR
višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred
njim. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene.
Dražba za nepremičnino je končana, ko
oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče
zadnjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.
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4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj se šteje, da ta
sprejema izklicno ceno in se nepremičnina
proda po tej ceni.
5. Posamezni dražitelj mora ugovor
zoper potek postopka podati nemudoma,
dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi.
O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj.
6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga
podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je
na dražbi uspel in morebitni drugi dražitelji,
ki so prisotni ob zaključku dražbe.
7. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09 in 49/10).
IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnine, ki je predmet prodaje je možno
pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici
padlih borcev 2, Tolmin, pri Mileni Leban
vsak delovnik, do dneva javne dražbe od 8.
do 14. ure. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodnega dogovora.
Občina Tolmin
Ob-5839/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec,
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 – Odl. US:
U-I-29407-16) objavljata
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
Gradec.
II. Opis predmeta prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina z identifikacijsko
št.: 850-1232-6, vpisana v vložek št.: 1518/6,
k.o. Slovenj Gradec, ki v naravi predstavlja
2 in pol sobno stanovanje št. 6 v I. nadstropju s kletno shrambo, skupne površine
69,18 m2, na naslovu Tomšičeva ulica 49,
2380 Slovenj Gradec. Stanovanje je v lasti
Republike Slovenije do celote in je prosto
bremen. Stanovanje je zasedeno.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
33.000,00 EUR.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 1.000 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo). Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 10% od izklicne cene na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na
št. 18 10995-7221002-27112010.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj.
najugodnejši dražitelj mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh
po podpisu pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
10995-7221002-27112010, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki ne sklene pogodbe 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.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.
IV. 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.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev ter telefonsko številko in
e-mail;
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec);
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– predloži izvirnik osebnega dokumenta;
– fotokopijo davčne številke;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine;
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom.
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani kavciji, izdano s strani banke, iz
katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala
zahtevana potrdila in dokumente.
Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije
izločeni iz postopka.
V. Postopek: javna dražba se bo izvedla
dne 12. 10. 2010, ob 9. uri, v sejni sobi na
naslovu: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
Gradec, sejna soba na Upravi (kletni prostori).

VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane
obveznost najugodnejšega dražitelja, da
s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja.
Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja s soglasjem
predstojnika upravljavca lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi. V tem primeru se dražiteljem vrne
vplačana varščina brez obresti.
VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek
kupoprodajne pogodbe v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1,
2380 Slovenj Gradec, po e-mailu ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
Gradec. Kontaktna oseba je Sonja Ogriz,
univ. dipl. prav., tel. 02/88-23-408 in je dosegljiva vsak dan od dneva objave do dneva
javne dražbe med 9. in 15. uro.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/88-23-408.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-5840/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec,
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 – Odl. US:
U-I-29407-16) objavljata
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
Gradec.
II. Opis predmeta prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina z identifikacijsko
št.: 850-1212-016(16.E), vpisana pri podvložku št.: 1464/17, k.o. Slovenj Gradec, ki
v naravi predstavlja enosobno stanovanje
»11s«, v II. nadstropju, stopnišče sever, skupne površine 41,69 m2, na naslovu Maistrova ulica 1, 2380 Slovenj Gradec. Stanovanje
je v lasti Republike Slovenije do celote in je
prosto bremen. Stanovanje je zasedeno.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
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2. Izklicna cena nepremičnine je:
21.000,00 EUR.
Pogoji višanja izklicne cene: Najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 1.000 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo). Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 10% od izklicne cene na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na
št. 18 10995-7221002-27112010.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj.
najugodnejši dražitelj mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh
po podpisu pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
10995-7221002-27112010, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki ne sklene pogodbe 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.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.
IV. 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.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev ter telefonsko številko in
e-mail;
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec);
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– predloži izvirnik osebnega dokumenta;
– fotokopijo davčne številke;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine;

– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom.
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani kavciji, izdano s strani banke, iz
katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala
zahtevana potrdila in dokumente.
Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije
izločeni iz postopka.
V. Postopek: javna dražba se bo izvedla
dne 12. 10. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
Gradec, sejna soba na Upravi (kletni prostori).
VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane
obveznost najugodnejšega dražitelja, da
s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja.
Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja s soglasjem
predstojnika upravljavca lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi. V tem primeru se dražiteljem vrne
vplačana varščina brez obresti.
VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, po e-mailu ali
po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
Gradec. Kontaktna oseba je Sonja Ogriz,
univ. dipl. prav., tel. 02/88-23-408 in je dosegljiva vsak dan od dneva objave do dneva
javne dražbe med 9. in 15. uro.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/88-23-408.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 47800-56/2010
Ob-5863/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
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pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
št. 94/07 in 100/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovna stavba z dvoriščem na Šarhovi ulici 53a, stoječa na parcelni št. 1871/1,
št. ZK vložka 1162, k.o. Studenci, in sicer:
– poslovna stavba, v izmeri 171,34 m²
uporabne netto tlorisne površine (površina
zemljišča pod stavbo znaša 110,49 m²),
št. stavbe 2335 in dvorišče, v izmeri
719,00 m².
Nepremičnina je zasedena. V pritličju
stavbe se nahaja sedež Mestne četrti Studenci. Mestna četrt Studenci bo prostore,
ki jih zaseda v pritličju stavbe, brezplačno
uporabljala za izvajanje svoje dejavnosti še
do izgradnje nadomestnega objekta oziroma do dokončne preselitve v novozgrajeni
objekt, predvidoma 31. 7. 2011. Za pritlični
del stavbe, ki ga uporablja MČ Studenci, bo
le-ta v času do predaje kupcu plačevala vse
stroške, ki izhajajo iz uporabe prostora, ki
se delijo po kriteriju kvadrature prostorov, in
sicer obratovalni stroški v zvezi z dobavami
in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje (individualni obratovalni
stroški) in stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroški rednega vzdrževanja,
zavarovanja objekta in plačila NUSZ.
Poslovni prostori v kleti in del dvorišča so
zasedeni z najemnikom/ki.
Izklicna cena: 260.000,00 €
2.2. poslovna stavba z dvorišči na Erjavčevi ulici 43, stoječa na zemljišču s parcelnimi št. 1153/1, 1153/15 in 1153/18, vse
skupaj št. ZK vložka 2393, k.o. Studenci,
in sicer:
– poslovna stavba, v izmeri 167,60 m²
netto tlorisne površine (površina zemljišča
pod stavbo znaša 100,01 m²), številka stavbe 3141 in dvorišče, v izmeri 347,00 m²,
oboje parcelna št. 1153/1,
– dvorišče, v izmeri 1.563,00 m², parcelna št. 1153/15 in
– dvorišče, v izmeri 19,00 m², parcelna
št. 1153/18.
Nepremičnina je zasedena z najemniki.
Izklicna cena: 385.000,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od
sklenitve prodajne pogodbe, in sicer:
– nepremičnina pod zap. št. 2.1. na
transakcijski račun Mestne občine Maribor,
št. 01270-0100008403, odprt pri UJP Urad
Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi,
– nepremičnina, pod zap. št. 2.2. na transakcijski račun Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci, št. 01270-6450823637,
odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden
v kupoprodajni pogodbi.
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Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor (dvorana generala
Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, dne 13. 10. 2010, ob 9.30.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 8. 10. 2010
plačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene na transakcijska računa kot je
navedeno spodaj:
– nepremičnina pod zap št. 2.1.:
TRR Mestne občine Maribor, št. računa:
01270-0100008403 odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine
za nepremičnino pod številko 2.1.«,
– nepremičnina pod zap št. 2.2.: TRR
Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci – št. računa: 01270-6450823637 odprt
pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo
»plačilo varščine za nepremičnino pod številko 2.2.«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina, je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na
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predmet javne dražbe in osebni dokument
na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– V izklicni ceni ni zajeta cena premične
opreme, ki se nahaja v poslovnih objektih in
je last lastnika oziroma najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije: dodatne informacije
v zvezi z izvedbo javne dražbe lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411, podatke
o nepremičnini pa na tel. 02/429-56-60 in
GSM 031/898-939 (Milojka Firm), kjer se
lahko dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 47800-264/2010
Ob-5864/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu
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 in 49/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. Poslovni prostor na Gorkega ulici 27,
v skupni izmeri 20,96 m2 neto tlorisne površine, (poslovni prostor, v izmeri 16,94 m2 in
klet, v izmeri 4,02 m2), souporaba dvoriščnega WC-ja, številka stavbe: 778, parcelna številka: 854, št. ZK podvložka 2355/1,
k.o. Tabor. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 11.037,00 €.
2.2. Poslovni prostor (dvoriščni) na Gorkega ulici 27, v izmeri 15,98 m2 neto tlorisne površine, souporaba dvoriščnega WCja, številka stavbe: 4608, parcelna številka:
852/3, št. ZK vložka 1208, k.o. Tabor. Za
predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 4.972,00 €.

2.3. Poslovni prostor na Partizanski cesti
18, v izmeri 165,55 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 1464, parcelna številka 1220, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor
– Grad. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 159.934,00 €.
2.4. Poslovni prostor (dvoriščni) na Partizanski cesti 18, izmeri 57,45 m2 neto tlorisne površine številka stavbe: 1504, parcelna številka 1220, št. ZK vložka 510, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 50.730,00 €.
2.5. Poslovni prostor na Partizanski cesti 19, v skupni izmeri 71,81 m2 neto tlorisne površine (ulični poslovni prostor, v izmeri 55,20 m2, dvoriščni prostor, v izmeri
14,72 m2, souporaba dvoriščnega WC-ja
(1/2) v izmeri 1,89 m2), številka stavbe: 1342,
parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510,
k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt
vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni
prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 69.327,00 €.
2.6. Poslovni prostor na Partizanski cesti
19, v izmeri 112,71 m2 neto tlorisne površine
(ulični poslovni prostor, v izmeri 101,63 m2,
dvoriščni prostor, v izmeri 7,31 m2, dvoriščni
WC 3,77 m2) številka stavbe: 1342, parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 109.643,00 €.
2.7. Poslovni prostor na Partizanski cesti
19, v izmeri 135,50 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 1342, parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor
– Grad. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 131.813,00 €.
2.8. Poslovni prostor na Partizanski cesti
19, v izmeri 16,93 m2 neto tlorisne površine
(ulični poslovni prostor, v izmeri 15,05 m2,
souporaba dvoriščnega WC-ja (1/2) v izmeri 1,88 m2), številka stavbe: 1342, parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 15.130,00 €.
2.9. Poslovni prostor v pritličju stavbe
– 2. etaža na Partizanski cesti 24, identifikacijska številka 9.E, prostor v skupni izmeri 108,45 m2 (poslovni prostor, v izmeri
92,18 m2, klet, v izmeri 16,27 m2), številka
stavbe: 1448, številka dela stavbe 9, parcelna številka 1216/1, št. ZK podvložka 1615/9,
k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni
prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 80.455,00 €.
2.10. Poslovni prostor št. 2 v 1. nadstropju na Ulici talcev 1, identifikacijska številka 9.E prostor, v izmeri 97,07 m2, številka
stavbe: 1485, številka dela stavbe 9, parcelna številka 1229, št. ZK podvložka 1419/3,
k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni
prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 107.777,00 €.
2.11. Poslovna prostora na Ulici kneza
Koclja 2, številka stavbe: 2562, številka parcele 1955, k.o. Maribor – Grad in sicer:
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– poslovni prostor št. 15 v kleti, v izmeri
43,91 m2, številka dela stavbe 15, številka
parcele 1955, št. ZK podvložka 1857/15,
k.o. Maribor-Grad,
– poslovni prostor št. 16 v 1. nadstropju, v izmeri 69,24 m2, številka dela stavbe 16, številka parcele 1955, št. ZK podvložka 1857/16, k.o. Maribor-Grad.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovna prostora nista
zasedena.
Izklicna cena: 81.408,00 €.
2.12. Poslovni prostor št. 7 v 1. nadstropju na Partizanski cesti 1, v izmeri 60,36 m2,
številka stavbe: 1377, številka dela stavbe
15, parcelna številka 1246/1, št. ZK podvložka 1601/7, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 71.721,00 €.
2.13. Poslovni prostor (dvoriščni) na Gosposki ulici 28, v izmeri 25,37 m2, številka
stavbe: 2570, parcelna številka 1366, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine že izveden. Za predmetni
poslovni prostor je 26. 5. 2010 predlagana
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru delitev dela stavbe pod Dn 7137/2010
(ZK podvložek 1641/10, k.o. Maribor-Grad)
in dne 6. 7. 2010 poočitev identifikacijske
številke dela stavbe pod Dn 9550/2010 (ZK
vložek 1641, k.o. Maribor – Grad). Poslovni
prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 16.621,00 €.
2.14. Poslovni prostor na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2, številka stavbe:
1981, številka dela stavbe 8, parcelni številki 1609 in 1610, št. ZK vložka 763, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt je 7. 4.
2010 predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru vknjižba etažne
lastnine pod Dn 4625/2010 do 4629/2010.
Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 70.267,00 €.
2.15. Poslovni objekt in dvorišče na Titovi cesti 59 in sicer:
– poslovna stavba, v izmeri 187,46 m2
neto tlorisne površine, (stavbišče, v izmeri
120,00 m2), številka stavbe: 3014, parcelna številka 2770/2, št. ZK vložka 659, k.o.
Tabor in
– dvorišče, v izmeri 244,00 m2, parcelna
številka 2770/3, št. ZK vložka 659, k.o. Tabor. Za predmetno dvorišče je predlagana
na Geodetski upravi RS parcelacija – ukinitev parcele št. 2770/1 in določitev dveh
novih parcel št. 2770/3 in 2770/4, vse k.o.
Tabor.
Poslovni objekt je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 91.320,00 €.
2.16. Poslovni objekt na Tkalskem prehodu 4, v izmeri 2.447,82 m2 neto tlorisne
površine, številke stavb: 1843, 1834 in 1867,
parcelne številke 1732, 1733 in 1735, št. ZK
vložka 495, k.o. Maribor Grad. Za predmetni
objekt vpis etažne lastnine še ni izveden.
Poslovni objekt ni zaseden.
Izklicna cena: 2.241.104,00 €.
2.17. Poslovni prostor na Tomšičevi ulici
7, v izmeri 26,35 m2 neto tlorisne površine,
številka stavbe: 282, številka dela stavbe:
10, parcelna številka 169, št. ZK vložka 425,
k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt
vpis etažne lastnine še ni izveden. Poslovni
prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 17.870,00 €.
2.18. Poslovni prostor na Ulici Staneta
Severja 9 b, v izmeri 66,26 m2 neto tlo-

risne površine (poslovni prostor, v izmeri
46,08 m2, klet, v izmeri 20,18 m2), številka
stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št.
ZK vložka 1317, k.o. Spodnje Radvanje.
Za predmetni objekt vpis etažne lastnine
še ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden
z najemnikom.
Izklicna cena: 78.409,00 €.
2.19. Garaža na Partizanski cesti 21,
v izmeri 22,90 m2 neto tlorisne površine,
številka stavbe: 1366, številka dela stavbe:
14, parcelna številka 1154/1, št. ZK vložka:
1598, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni
objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Garaža ni zasedena.
Izklicna cena: 9.544,00 €.
2.20. Garaža na Tomšičevi ulici 7, v izmeri 16,23 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 248, številka dela stavbe: 1,
parcelna številka 171, št. ZK vložka 873,
k.o. Maribor – Grad. Garaža je zasedena
z najemnikom. Dostop do predmetne garaže
je preko parcele št. 169, k.o. Maribor-Grad.
Služnost dostopa ni urejena.
Izklicna cena: 9.080,00 €.
2.21. Garaža na Ulici heroja Tomšiča 3a,
v izmeri 9,65 m2 neto tlorisne površine, parcelna številka 907, št. ZK vložka 488, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Garaža ni zasedena. Dostop do predmetne garaže je preko
parcel št. 906/1 in 906/2, k.o. Maribor-Grad.
Služnost dostopa ni urejena.
Izklicna cena: 5.081,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba
– soba generala Rudolfa Maistra 215/II),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 13. 10.
2010, ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 8. 10.
2010 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
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Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe in osebni dokument
na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi
št. 2.9., 2.15., 2.20., v izklicni vrednosti ni
zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih in je last najemnika oziroma
prejšnjega najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije:
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe lahko interesenti dobijo na
tel. 02/22-01-386, za natančnejše podatke
o nepremičninah pod zaporednimi št. 2.3.
– 2.14., 2.16., 2.17. in 2.19 – 2.21. pri Vin-
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ku Hojsu na tel. 02/22-01-409, podatke
o nepremičninah pod zaporednimi št. 2.1.,
2.2., 2.15. in 2.18, pa pri Alenki Ušen na
tel. 02/22-01-400.
Ogled nepremičnin bo omogočen ob naslednjih terminih:

Datum

4. 10. 2010

5. 10. 2010

Lokacija

Ura

Partizanska cesta 21

9.00–9.15

Partizanska cesta 19 (4 PP)

9.15–9.45

Partizanska cesta 24

9.45–10.00

Partizanska cesta 18 (2 PP)

10.00–10.30

Ulica talcev 1

10.30–10.45

Partizanska cesta 1

10.50–11.05

Gosposka ulica 28

11.15–11.30

Tkalski prehod 4
(vhod z dvorišča)

10.35–11.00

Ulica kneza Koclja 2

11.05–11.20

Koroška cesta 21

11.30–11.45

Ulica heroja Tomšiča 3 a

12.00–12.15

Tomšičeva ulica 7 (PP in GA)

12.30–13.00

Gorkega ulica 27 (2 PP)

9.00–9.15

Titova cesta 59

9.30–9.50

Ulica Staneta Severja 9 b

10.00–10.15

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 478-17/2009/67
Ob-5983/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) ter prve alinee I.
odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US,
100/09 in 49/10) Ministrstvo za javno upravo razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:
a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Gruškovje:

Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska
občina

Oznaka poslovnega
prostora

Velikost
poslovnega
prostora

Prosto od

1593/1, 1606/6

Gruškovje

Špedicija I, objekt 16

22,35 m2

12. 10. 2010
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Poslovni prostori so namenjeni izključno
opravljanju dejavnosti špedicije.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega
višanja:
a) Izklicna cena za poslovne prostore na
MMP Gruškovje:
1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 16 –
157,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
5. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena
za določen čas 5 let.
6. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši
dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v
roku 15 dni od izdaje računa na podračun
enotnega zakladniškega računa št.: 011001006214304. Položena varščina se šteje v
plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval še
obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike,
odvoza smeti, varovanja in morebitne druge
stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik
ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
7. Višina varščine
Pred javno dražbo morajo zainteresirani
dražitelji za nepremičnini položiti varščino v
višini:
a) MMP Gruškovje:
1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 16 –
157,00 EUR,
na račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600001 z navedbo namena nakazila: MMP Gruškovje, Špedicija
I, objekt 16.
Dražiteljem, ki so licitirali in ne uspejo, se
varščina vrne v roku 30 dni brez obresti.
Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
se varščina zadrži.
8. Ogled nepremičnine: ogled poslovnega
prostora na MMP Gruškovje, ki je naveden v
drugi točki tega razpisa je možen dne 4. 10.
2010, po predhodnem dogovoru z Simonom
Cerovškom (tel. 041/621-519).
9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za predmetno nepremičnino pod 2. točko
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 8. ure,
dne 13. 10. 2010, na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
priporočeno po pošti ali osebno na vložišče.

Št.

75 / 24. 9. 2010 /

Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem poslovnega
prostora na MMP Gruškovje, šifra zadeve:
Številka: 478-17/2009, oznaka: »Ne odpiraj
– javna dražba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
10. Pogoji za pristop k javni dražbi
Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade 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 blokade TRR),
– dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje
– špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
oziroma
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
Dražitelji, ki bodo pristopili k javni draži
morajo imeti poravnane denarne obveznosti
do Ministrstva za javno upravo, kar morajo
izkazati s pisno izjavo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke tega
razpisa bo potekala dne 13. 10. 2010 v IV.
nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri.
12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu
za javno upravo, Direktoratu za investicije in
nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Marina
Harapin, tel. 01/478-18-10.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
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Razpisi delovnih mest
Št. 02/02-493/10
Ob-5902/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih in na podlagi 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:
svetovalec generalnega direktorja –
na področju računovodsko finančnih zadev – m/ž, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– pasivno angleški ali nemški jezik;
– 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.
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 raz
pisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 193/10
Ob-5904/10
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših Lendava-Idősebb Polgárok Otthona
Lendva in sklepa Sveta zavoda z dne 16. 9.
2010, Svet zavoda Doma starejših LendavaIdősebb Polgárok Otthona Lendva razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56., 57. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07) oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne,
zdravstvene ali medicinske smeri, ter najmanj pet let delovnih izkušenj,
– višja strokovna izobrazba v skladu
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet
let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po zakonu iz
socialnega varstva,

– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu,
– predložiti mora vizijo razvoja in program dela zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let. Mandat bo začel predvidoma
teči s 30. 12. 2010, po predhodnem soglasju ministra za delo družino in socialne
zadeve.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, o dosedanjem delu s kratkim življenjepisom in vizijo, ter programom
dela zavoda je potrebno vložiti najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Dom starejših Lendava-Idősebb Polgárok
Otthona Lendva, Slomškovo naselje 7, 9220
Lendava-Lendva, z oznako »Svet zavoda
– za razpis direktorja/ice«, s pripisom »Ne
odpiraj«.
Svet zavoda
Doma starejših Lendava-Idősebb
Polgárok Otthona Lendva
Št. 2174/10
Ob-5914/10
Na podlagi 19., 29., 33. in 34. člena Statuta Doma starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96) in v skladu s sprejetim sklepom na seji dne 16. 9. 2010, Svet
Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana,
objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktorja Doma starejših občanov
Ljubljana Vič - Rudnik (m/ž).
1. Kandidat za direktorja doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
uradno prečiščeno besedilo),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga bo moral opraviti
v roku enega leta od začetka opravljanja
nalog direktorja, sicer mu mandat preneha
na podlagi zakona,
– ne glede na določbe prve alineje je
lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega
zakona, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu
2. Predložen program dela Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik.
3. Izbran kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici na
naslov: Svet doma starejših občanov Ljub

ljana Vič - Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
1000 Ljubljana, z oznako »za razpis direktorja« in s pripisom »ne odpiraj«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik
Št. 0203/2010
Ob-5935/10
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in Spremembe
65/08, 69/08 in 74/09), Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07,
45/08 in 83/09) ter skladno s prvim odstavkom 40. člena čistopisa Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije (št. 05/2009 z dne 24. 9.
2009), Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Braziliji (m/ž) – področni
sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za
pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini,
Oddelku za predstavništva slovenskega
gospodarstva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska
izobrazba družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja
v RS in državi, v kateri deluje predstavništvo;
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
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– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter
doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
in Ministrstvu za gospodarstvo;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim
časom, pripravami na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
predstavništvu slovenskega gospodarstva,
in sicer v mestu Sao Paulo, Brazilija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto delovno mesto vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Braziliji – področni sekretar« na naslov: Javna

agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov
japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 45 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Dolanc Borisov, na
tel. 01/58-91-893.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 0203/2010
Ob-5936/10
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in spremembe
65/08, 69/08 in 74/09), Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07,
45/08 in 83/09) ter skladno s prvim odstavkom 40. člena čistopisa Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije (št. 05/2009 z dne 24. 9.
2009), Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
vodja predstavništva slovenskega
gospodarstva v Ruski Federaciji (m/ž) –
področni sekretar v Javni agenciji RS za
podjetništvo in tuje investicije v Sektorju
za pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini,
Oddelku za predstavništva slovenskega
gospodarstva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska
izobrazba družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja
v RS in državi, v kateri deluje predstavništvo;
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
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– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter
doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
in Ministrstvu za gospodarstvo;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim
časom, pripravami na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
predstavništvu slovenskega gospodarstva,
in sicer v mestu Kazan, Ruska Federacija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva
v Ruski Federaciji – področni sekretar« na
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naslov: Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova
ulica 60, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 45 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Dolanc Borisov na
tel. 01/58-91-893.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 110-116/2010/2
Ob-5937/10
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– ZN-UPB3, 33/07 in 45/08) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih
mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97,
24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08,
23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje
razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Sežani.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07
in 45/08, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega
spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo
enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN);
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
ZN;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in
zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN);
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje
tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na
prosto notarsko mesto s sedežem v Sežani
sklicujejo na številko 110-116/2010.
Pisne prijave na razpisano notarsko
mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po
objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5971/10
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o
javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A), 18.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08
– ZLDUVCP, 58/09 in 36/10) ter 18. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni
list RS, št. 49/10), Svet Javne agencije

Republike Slovenije za varnost prometa,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta
direktor Javne agencije Republike
Slovenije za varnost prometa.
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza
izobrazbi druge stopnje,
– najmanj deset let delovnih izkušenj
pridobljenih z delom na delovnih mestih,
za katere je zahtevana najmanj izobrazba,
določena v prejšnji alineji, od tega najmanj
sedem let vodstvenih izkušenj,
– osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev,
– življenjepis,
– program dela in razvoja agencije za
naslednje mandatno obdobje.
Direktorja agencije imenuje vlada, na
predlog sveta agencije. Izbrani kandidat bo
imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za delovno mesto Direktor Javne
agencije Republike Slovenije za varnost
prometa« na naslov: Javna agencija RS za
varnost prometa, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi.
Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški
spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Živa Zor, tel. 01/478-82-78.
Javna agencija RS za varnost prometa
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Druge objave
Ob-5966/10
Dopolnitev
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
objavlja dopolnitev javnega razpisa za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
(Novi Klošter), ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 73/10, z dne 17. 9. 2010, v rubriki Druge objave, stran 2429-2430, in sicer se:
– v tč. II. (Premet prodaje in izklicna
vrednost) doda nova – tretja alineja z besedilom: »parc. št. 18 – zelenica, v izmeri
2914 m2, vpisana v ZKV 437, k.o. Založe«.
Občina Polzela
Ob-5909/10
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, na podlagi 6. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 29/10) ter 11. in 12. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 72/10), objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov
za imenovanje članov nadzornega sveta
Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Člane nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje vlada izmed strokovnjakov
s področja dela sklada, financ in pravnih
zadev tako, da so upoštevani enakomerna regionalna sestava nadzornega sveta,
enotni slovenski kulturni prostor in zastopanost različnih kulturnih dejavnosti s področja dela sklada. Člani nadzornega sveta
ne morejo biti osebe, zaposlene v skladu
in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom
v nadzornem svetu.
Vlada imenuje v nadzorni svet štiri svoje predstavnike. Preostale tri člane imenuje
vlada na predlog Zveze kulturnih društev
Slovenije in drugih zvez ljubiteljskih kulturnih društev.
Zveze ljubiteljskih kulturnih društev lahko vložijo svoje predloge najpozneje 30 dni
po objavi poziva na naslov: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000
Ljubljana. Predlogi morajo biti opremljeni
z ustreznimi podatki o kandidatu (ime, priimek, naslov, kratek c. v. in opis dosedanjih
dejavnosti s poudarkom na področju dejavnosti sklada) in ustrezno utemeljeni.
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pooblastil je Marko Studen, sekretar
nadzornega sveta: (marko.studen@jskd.si),
tel. 01/24-10-508.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-5843/10
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, Ljubljana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin, (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08 in
55/09) ter po pooblastilu Komisije Ministr-

stva za šolstvo in šport za vodenje in nadzor
postopka prodaje premoženja, objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 392 – travnik, v izmeri 1.044,00 m2,
stanovanjska stavba, v izmeri 213,00 m2 in
dvorišče, v izmeri 1.841,00 m2, vpisana v vl.
št. 934, k.o. Osp, ki v naravi predstavlja
nekdanji objekt JLA, in sicer objekt nekdanje
obmejne stražarnice Osp 3, Črni Kal. Nepremičnina se prodaja kot celota. Urejanje
dostopne poti je v postopku.
2. Izhodiščna cena je 184.800,00 EUR in
je določena v skladu s Poročilom o ocenjevanju vrednosti lastninskih pravic na posesti – Objekt nekdanje obmejne stražarnice,
Osp 3, 6275 Črni Kal in v skladu z novelacijo
cenitve z dne 31. 3. 2010, ki ju je izdelal
Vir 3 inženiring d.o.o., podjetje za vrednotenje, inženiring in računalništvo, Stari trg
30, Ljubljana, zanj inž.gradb. Jorg Bleiweis Trsteniški, cenilec nepremičnin Agencije
RS za privatizacijo podjetij, cenilec za potrebe bank in drugih finančnih organizacij
C.E.E.P.N., in zapriseženi sodni izvedenec
ter cenilec gradbene stroke.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki, priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, Ljubljana, s pripisom »za
nakup Objekt nekdanje obmejne stražarnice
– Osp 3, Črni Kal«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni od
objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcije v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št.: 18 33111-7141998-20100000. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino,
ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni
po preteku roka za zbiranje ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj
30 dni po preteku roka za oddajo ponudb.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po
poteku roka za zbiranje ponudb.
10. Merilo za izbiro je višina ponujena
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih

javne dražbe (Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uradni list RS,
št. 84/07, 94/08 in 55/09).
11. Prodajna pogodba bo predložena
v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od prejema podpisane pogodbe. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
12. Izročitev in prenos nepremičnine se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
13. Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, plača kupec.
14. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, tel. 01/234-86-22. Ogled
nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-5849/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v II. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v prvem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je
možno preurediti v stanovanje s tem, da se
kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da
vse preureditve izvede na svoje stroške in
s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški knjigi
na Telekom Slovenije, d.d. kot solastnina
celotne nepremičnine, v podpisovanju pa
je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk
predlog za vzpostavitev etažne lastnine in
bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu 549/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 35.445,00
EUR.
2. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-2, ki se nahaja v IV. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu,
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v drugem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor
je možno preurediti v stanovanje s tem, da
se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške
in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Ne-
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premičnina je trenutno vpisana v zemljiški
knjigi na Telekom Slovenije d.d. kot solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju
pa je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in
zk predlog za vzpostavitev etažne lastnine
in bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem,
v deležu do 610/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 37.740,00
EUR.
3. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova
13
a) Poslovna stavba »A« na naslovu Kranj–Primskovo, Mirka Vadnova
13, s poslovnimi prostori površine skupaj 1.501,84 m2 in zakloniščem, površine
99,79 m2, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem, s parc. št. 38/2 (stavbišče, površine 560,00 m2), v celoti in delom zemljišča
– dvorišča, s parc. št. 31/3, v deležu 1/3 od
celote (del dvorišča, površine 1.239,33 m2),
vse k.o. Primskovo. Stavba s poslovnimi
prostori, z ident. številko stavbe 218-1 je bila
zgrajena leta 1977 in bila delno obnovljena
leta 2005; poslovni prostori so se uporabljali
za pisarniško dejavnost.
Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti
komunalno infrastrukturo objekta (elektrika, ogrevanje, voda ...), ki je sedaj skupna
z drugim objektom (stavba B).
b) Stavbno zemljišče na lokaciji Kranj –
Primskovo, v skupni površini 4.821,00 m2
s parc. št. 791/6 (travnik površine 2.917 m2)
in parc. št. 23/1 (parkirišče – odprto skladišče površine skupaj 1.904 m2) v celoti, vse
k.o. Primskovo.
Vse navedene nepremičnine pod a) in b)
se prodajo skupaj kot celota.
Izhodiščna prodajna cena vseh navedenih nepremičnin znaša skupaj 2.022.000,00
EUR.
4. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem, s parc.
št. 1662.S in dvorišče s parc. št. 806/1, obe
parceli k.o. Trbovlje, v deležu 177/1000-tin
od celote. Objekt je zgrajen leta 1960 in
pozneje adaptiran. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom
Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 232.800,00
EUR.
5. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v pritličju stavbe z ident. št.
stavbe 1306 ES, v izmeri 157,57 m2; nepremičnina z oznako 5.E na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zk kot
etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.
v podvložku št. 2488/6, k.o. Celje, ki stoji
na parc. št. 2236, k.o. Celje, pripadajočim
delom zemljišča pod stavbiščem v deležu
1019/10.000. Poslovnemu prostoru pripada
tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano
v zk vložku št. 2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom
Slovenije, d.d. v deležu 15/100 od celote.
Objekt s poslovnimi prostori ima vso komunalno infrastrukturo; na dvorišču objekta je
parkirišče. Objekt je zgrajen okrog leta 1900,
predmetni prostori so obnovljeni leta 1995.
Izhodiščna prodajna cena je 115.600,00
EUR.
6. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni
poslovni prostori v prvem nadstropju stav-
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be z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri
163,11 m2; nepremičnina z oznako 11.E, na
naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekom
Slovenije, d.d. v podvložku št. 2488/12, k.o.
Celje, ki stoji na parc. št. 2236, k.o. Celje
s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu do 945/10.000. Poslovnemu
prostoru pripada tudi del dvorišča s parc.
št. 2235, vpisano v zk vložku št. 2050, k.o.
Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu
15/100-tin od celote. Na dvorišču objekta je
parkirišče. Objekt je zgrajen okrog leta 1900,
predmetni poslovni prostori so obnovljeni
leta 2002.
Izhodiščna prodajna cena je 124.100,00
EUR.
7. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2,
vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc.
št. 643.S (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine
1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče s parc.
št. 582/1 (zelenica), površine 1.721,00 m2,
vse parcele k.o. Stara vas; vse se prodaja
kot celota. Objekti so zgrajeni leta 1943 in
so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so
vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 160.650,00
EUR.
8. Maribor, Kamniška cesta 28–30 – nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko
11, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku
št. 1842/33, k.o. Koroška vata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00
EUR.
9. Maribor, Kamniška cesta 28–30 – nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko
12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri podvložku
št. 1842/34, k.o. Koroška vrata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00
EUR.
10. Maribor, Cesta zmage 92 – trisobno
stanovanje številka 11, v prvem nadstropju,
površine 69,28 m2 (kuhinja z jedilnico, dnevna soba, dve sobi, kopalnica, hodnik, loža,
klet). Stanovanje leži v večstanovanjskem
objektu, etažnosti K+P+12, ki je bil zgrajen
leta 1978; stanovanje ima identifikacijsko
številko dela stavbe 659-3064-198 in leži na
parc. št. 2405/1, k.o. Tabor. Nepremičnina,
ki je predmet prodaje, zemljiškoknjižno ni
urejena; Telekom Slovenije, d.d. razpolaga
s kopijo kupoprodajne pogodbe.
Izhodiščna prodajna cena je 54.320,00,00
EUR.
11. Radenci, Panonska cesta 5 – enosobno stanovanje (apartma) številka 6,
v nadstropju, površina 44,50 m2 (soba, kuhinja z jedilnico, kopalnica z WC-jem, klet).
Stanovanje leži v enonadstropnem poslovno-stanovanjskem objektu, ki je bil zgrajen
leta 1978; z ident. številko posameznega
dela stavbe 06 in identifikacijsko številko
stavbe 84; stavba leži na parc. št. 673/4, k.o.
Radenci. Nepremičnina, ki je predmet prodaje zemljiškoknjižno ni urejena – Telekom

Slovenije, d.d. razpolaga z listino o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ki
ga je sklenil z zemljiškoknjižnim lastnikom
nepremičnine. Stanovanje je opremljeno
z opremo, ki se prodaja skupaj s stanovanjem.
Izhodiščna prodajna cena stanovanja je
39.900,00 EUR. Prodajna vrednost opreme
je 237,00 EUR +DDV.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 11. 10.
2010. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106,
najkasneje do vključno 11. 10. 2010 do
12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne cene,
– posebej dodatno izjaviti, da soglaša
z nakupom stanovanjske opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo,
ki se prodaja skupaj s stanovanjem, v objavi
navedeno pod zap. št. 11,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3
mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno - kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 30. 11. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa
– v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
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Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
nepremičnino pod zap. št. 11 (stanovanje –
apartma Radenci), bo dodatno upoštevana
tudi zakonita predkupna pravica drugih etažnih lastnikov (124. člen SPZ).
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od
9. do 15. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in telefonskih številkah:
– za nepremičnine pod zap. št. 1. in 2. –
tel. 01/500-62-03, Gregor;
– za nepremičnino pod zap. št. 3. – na
tel. 04/260-43-19, Marina;
– za nepremičnine pod zap. št. 4., 5. in
6. – na tel. 03/428-35-65, Nada;
– za nepremičnine pod zap. št. 7. – na
tel. 07/373-71-41, Marjan;
– za nepremičnine od zap. št. 8., 9.
in 10. – na tel. 02/333-22-33, Edith ali
02/333-25-76, Martin;
– za nepremičnino pod zap. št. 11 – na
tel. 02/530-27-70, Marjan.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 3502-80/2007
Ob-5842/10
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
s 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in spremembe), Občina Bled,
Cesta svobode 13, Bled objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta nepremičnini:
– parc. št. 153/3, k.o. Zasip, dvorišče,
v izmeri 98 m2 in stavbišče poslovne stavbe,
v izmeri 28 m2 (skupaj 126 m2), vpisano pri
vl. št. 117, k.o. Zasip,
– parc. št. 156/1, k.o. Zasip, dvorišče,
v izmeri 235 m2 in stavbišče poslovne stavbe, v izmeri 285 m2 (skupaj 520 m2), vpisano
pri vl. št. 89, k.o. Zasip.
Nepremičnini v naravi predstavljata zazidano stavbno zemljišče – delno stavbišče poslovne stavbe (trgovina) na naslovu
Sebenje 6a, Zasip, ki je v lasti podjetja PS
Mercator d.d., delno dvorišče objekta. Nahaja se v naselju Zasip, v zaselku Sebenje.
Zemljišče je v celoti zasedeno, namen rabe
pa je trgovsko poslovna dejavnost.
Nepremičnini, ki sta predmet prodaje
predstavljata stavbišče objekta (313 m2) in
dvorišče (skupaj 333 m2) objekta Sebenje
6a. Poslovno trgovski objekt je v lasti podjetja PS Mercator d.d. in ni predmet prodaje.
Nepremičnini parc. št. 153/3 in 156/1,
k.o. Zasip se prodajata izključno kot celota.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna
pogodba v pisni obliki.

IV.
Izhodiščna
cena:
izhodiščna
cena za nepremičnini parc. št. 153/3 in
156/1, k.o. Zasip znaša 87.210,00 EUR
(135,00 EUR/m2).
V. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od
izstavitve računa s strani prodajalca – Občine
Bled, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani
obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se
izbranemu ponudniku všteje v kupnino.
VI. Rok za oddajo ponudb: rok za predložitev ponudb je četrtek, 7. 10. 2010. Ponudbe morajo biti predložene do 12. ure na
sedežu Občine Bled. Odpiranje ponudb bo
potekalo dne 7. 10. 2010, ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb,
so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom
roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe.
Varščina znaša 10% od izhodiščne cene
za predmetno nepremičnino. Varščino
morajo ponudniki vplačati na TRR proračuna št.: 01203-0100007903, sklic: 28
75027-7141998-71419963 s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnini parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip«.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti, v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
ponudnik predložiti ponudbo
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju
Republike Slovenije. Ponudniki naj predložijo
svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za odkup nepremičnin –
nepremičnini parc. št. 153/3 in 156/1, k.o.
Zasip«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Bled ali priporočeno po pošti na naslov:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi
ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja.
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden
čas veljavnosti ponudbe, in sicer mora biti
ponudba veljavna najmanj do vključno dne
sklenitve prodajne pogodbe.
Občina Bled si po prejemu pravočasnih
in popolnih ponudb pridržuje pravico, da
kolikor je to potrebno s ponudniki izvede
dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili
pravočasne in popolne ponudbe).
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
v roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna
ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za
predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo
javno zbiranje ponudb neuspešno.
IX. Pridobivanje informacij: zainteresirani
ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s prodajo na elektronsko
pošto barbara.jancic@bled.si ali aleksandra.zumer@bled.si.
X. Razno
Obveznost prodajalca, da se sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Prodajalec si
pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.
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Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot
kupec skleniti pogodbo najkasneje v roku
8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu
pogodbe.
Občina Bled
Št. 478-0031/2010-10
Ob-5901/10
Občina Zreče na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine na Hrvaškem
I. Ime in sedež: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, 3214 Zreče.
II. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je apartma D1.2 4/I,
v izmeri 34,89 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica, Republika
Hrvaška.
Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkon v prvem nadstropju počitniškega
objekta, v mansardi pa se nahaja spalnica.
Apartma je eden od treh apartmajev počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta 1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 42.253,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 4.225,30 EUR.
III. Pogoji prodaje:
1. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom po načelu »videno
– kupljeno«. Stroške priprave pogodbe nosi
občina, vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi kupec.
2. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na TRR Občine Zreče, SWIFT CODE:
BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0134 4010
0003 613.
3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki lahko v skladu s pravnim
redom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije postanejo lastniki nepremičnin, kar mora
preveriti vsak ponudnik zase.
4. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine.
5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjo oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres
D1.2 4/I«
6. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemni
pisarni Občine Zreče oziroma jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi
svoje ime/ naziv in naslov/sedež.
Odpiranje ponudb bo v sredo, 20. 10.
2010, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena.
7. Rok za oddajo vseh ponudb je sreda,
20. 10. 2010, do 9. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe,
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Zreče najkasneje do 20. 10. 2010 do
9. ure ne glede na vrsto dospetja.
8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Pla-
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čilo kupnine je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičnini izda prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa
ter plačilo davka na promet nepremičnin,
nosi kupec.
9. Prodajalec si pridržujejo pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Kontaktni osebi za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in
o predmetni nepremičnini sta: Aleksandra Godec Mavhar, e-pošta: sandra.godec@zrece.eu, tel. 03/757-17-20 in Polona
Matevžič, e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu, tel. 03/757-17-12.
Kontaktna oseba za informacije o predmetni nepremičnini je:
–
za
Červar:
Trav
d.o.o.,
tel. 00385/52-43-66-18 ali mobitel: 00385/
091/535-53-23;
– za Cres: Zlatko Kolarič, Zaglav
d.o.o., tel. 00385/51-57-41-69 ali mobitel:
00385/98-260-757.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, oglasni deski Občine Zreče in na spletnih
straneh Občine Zreče: www.zrece.eu.
Občina Zreče
Ob-5928/10
Na podlagi sklepa izvršne direktorice delniške družbe SLOSYS d.d., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana, objavljamo sledeče vabilo
k dajanju ponudb za nakup delnic družbe
NLB d.d., Ljubljana.
1. Predmet dajanja ponudb je nakup
1.222 delnic družbe NLB d.d. Posamezen

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ponudnik lahko poda ponudbo za nakup
delnic v celotni količini ali delno, s tem da
se minimalna ponudba ne sme nanašati na
manj kot 200 delnic.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in
naslov ponudnika, davčna številka, številka
transakcijskega računa, zakoniti zastopnik;
b) število delnic družbe, katerih nakup
ponuja;
c) ponujeno ceno za delnico: izražena mora biti s točno določenim zneskom
v EUR;
d) način in rok plačila: nakazilo na TRR,
največ 8 dni od dneva sklenitve kupo-prodajne pogodbe;
e) rok veljavnosti ponudbe: vključno do
30. 10. 2010.
Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna.
3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
5. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: SLOSYS d.d., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Ponudba za nakup
delnic NLB d.d.« tako, da ponudba prispe
na sedež družbe najpozneje do 11. 10.
2010, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo
javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki bodo v skladu
z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo
zavržene.
7. Na podlagi tega razpisa prodajalec
ni zavezan k sklenitvi kupo-prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
8. V primeru sprejetja ponudbe se izbrani
ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku
desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil kupo-prodajno pogodbo.
SLOSYS, d.d.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2010-003-3
Ob-4693/10
Upravna enota Tržič sprejme v hrambo
spremembo statuta, vpisanega v evidenco
statutov sindikatov dne 13. 7. 2010, pod
zaporedno št. 22, z nazivom: Statut sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije Osnovne šole Križe, ki
jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije Osnovna šola
Križe in s skrajšanim imenom: SVIZ OŠ Križe ter sedežem: Cesta Kokrškega odreda
16, Križe.
Št. 101-7/2010
Ob-5551/10
Pravila o organiziranju in delovanju SKEI
– Sindikalne podružnice Vegrad Montal,
Šoštanj, sprejeta na ustanovnem zboru članov dne 26. 8. 2010, se shranijo pri RS –
Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 109, dne 1. 9. 2010.
Št. 10100-18/2010-2
Ob-5553/10
Statut KNSS – Neodvisnost Sindikata
rejniških družin, ki se na podlagi odločbe
ministrstva št. 02048-006/2003-002 z dne
11. 11. 2003 hrani pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 164, se izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-59/2010
Ob-5689/10
Pravila Sindikata družbe Gasilska
oprema Ljubljana, ki so v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič - Rudnik,
na podlagi odločbe, št. 101-16/2005 z dne
24. 1. 2006 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 181, se
z dnem 10. 8. 2010 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5927/10
Skladno z določbami 629. in 586. člena ZGD-1, poslovodstvo družbe Klima Ptuj
d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj, z matično številko 1766074000 (v nadaljevanju:
Klima Ptuj d.o.o. ali družba), obvešča:
1. da je bil sodnemu registru Okrožnega
sodišča na Ptuju predložen delitveni načrt
prenosne družbe Klima Ptuj d.o.o. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo
družbo.
2. Družba bo družbenikom, upnikom ali
delavcem družbe na njihovo zahtevo, najkasneje naslednji dan po podani zahtevi, brezplačno dala prepis listin iz prejšnje točke.
Klima Ptuj d.o.o.
direktor
Trop Smiljan
Ob-5929/10
Skladno z določbami 629. in 586. člena
ZGD-1, poslovodstvi družb Žlahtič d.o.o., Zagrebška cesta 54, 2250 Ptuj, z matično številko 1599186 (v nadaljevanju: Žlahtič d.o.o.),
ki jo zastopa direktor družbe Miran Žlahtič,
in PRO-ŽT2 d.o.o., Ob Dravi 3, 2250 Ptuj,
z matično številko 3805425 (v nadaljevanju:
PRO-ŽT2 d.o.o.), ki jo zastopa direktorica
družbe Ljuba Žlahtič, obveščata:
1. da je bila sodnemu registru Okrožnega
sodišča na Ptuju predložena pogodba o oddelitvi in prevzemu, sklenjena med družbama
Žlahtič d.o.o. in PRO-ŽT2 d.o.o., na podlagi katere bo prenosna družba Žlahtič d.o.o.
v skladu s to pogodbo prenesla del premoženja in obveznosti na prevzemno družbo
PRO-ŽT2 d.o.o., po oddelitvi pa bo prenosna
družba še naprej obstajala.
2. Družbi bosta družbenikom, upnikom
ali delavcem obeh družb na njihovo zahtevo,
najkasneje naslednji dan po podani zahtevi, brezplačno dali prepis listin iz prejšnje
točke.
Žlahtič d.o.o.
direktor
Miran Žlahtič
PRO-ŽT2 d.o.o.
direktorica
Ljuba Žlahtič
Ob-5844/10
Podpisani Anton Repovž, samostojni podjetnik s firmo Anton Repovž s.p., s sedežem v Ljubljani, Cesta na Bokalce 3B, matična številka 5464258000, davčna številka
SI23253053, v skladu z drugim odstavkom
670. člena ZGD-1, v zvezi s smiselno uporabo določbe prvega odstavka 586. člena istega
zakona in določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da nameravam v skladu z določbo 673. člena ZGD-1
zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo Antonr, Oddajanje nepremičnin,
proizvodnja, d.o.o., s poslovnim naslovom
Bokalce 3b, Ljubljana, matično številko
3694887000, davčno številko: SI42063477,
katere edini družbenik sem.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa prenosa podjetja na
prevzemno družbo v sodni register. Z dnem
vpisa prenehanja podjetnika bo postala prevzemna 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.
Anton Repovž s.p.
Ob-5659/10
Likvidacijski upravitelj zavoda Lokalna
turistična organizacija Blegoš – v likvidaciji, Kidričeva cesta 1a, Škofja Loka, matična
številka 1563696000, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, Srg
2010/24600 z dne 9. 7. 2010, vpisan začetek
redne likvidacije, v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), poziva upnike družbe, da prijavijo svoje terjatve
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega
upravitelja zavoda: odvetnik Andrej Kozelj,
Hrvatski trg 3, 1000 Ljubljana, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost
terjatev.
Likvidacijski upravitelj
odvetnik Andrej Kozelj
Ob-5919/10
Likvidacijski upravitelj družbe Terme Plus
d.o.o. – v likvidaciji, Ulica heroja Šlandra 10,
2000 Maribor, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, številka
Srg 2010/32191 z dne 17. 9. 2010 vpisan
začetek redne likvidacije v skladu z določbo
412. člena Zakona o gospodarskih družbah,
objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni, od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve do družbe Terme
Plus d.o.o. – v likvidaciji.
Terjatve oziroma vlogo morajo upniki poslati, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve, ki izkazuje obstoj in višino
terjatve, z navedbo računa upnika, na katerega naj se prijavljena terjatev poravna v dveh
izvodih, na likvidacijskega upravitelja na naslov: Terme Plus d.o.o. – v likvidaciji, Ulica
heroja Šlandra 10, 2000 Maribor.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Terme Plus d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Tomislav Vezjak
Ob-5934/10
Na podlagi sklepa ustanoviteljev družbe
z omejeno odgovornostjo Fonnet komunikacije brezžične telekomunikacijske dejavnosti
d.o.o., s sedežem Maribor, s poslovnim naslovom Tržaška cesta 39, 2000 Maribor, z dne
5. 2. 2010, o prenehanju družbe po postopku
redne likvidacije in v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo
začetek redne likvidacije in poziv upnikom.
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg 2010/5075 dne 26. 2. 2010, pri subjektu
vpisa Fonnet komunikacije brezžične telekomunikacijske dejavnosti d.o.o. - v likvidaciji,
s sedežem Maribor, s poslovnim naslovom,
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor, matična številka: 3606015000, vpisalo v sodni register
Republike Slovenije začetek postopka redne
likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da

prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih
poslati na naslov: Matjaž Štandeker, Maistrova 13, 2000 Maribor. Dolžniki se pozivajo, da
takoj poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Matjaž Štandeker

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5845/10
Na podlagi sklepov družbenikov družbe Finestra družba za gradnjo in posredovanje d.o.o., Peričeva ulica 35, Ljub
ljana, 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-5846/10
Na podlagi 33. člena Statuta družbe LIKO
Vrhnika d.d, Verd 107, 1360 Vrhnika, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, glavni direktor sklicujem
16. skupščino
delniške družbe LIKO Vrhnika d.d., Verd
107, 1360 Vrhnika,
ki bo 25. 10. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi,
na naslovu Verd 107, 1360 Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po
predlogu uprave družbe. Na seji bo navzoč
vabljeni notar.
2. Potrditev letnega poročila družbe in
konsolidiranega letnega poročila skupine
LIKO za leto 2009 ter seznanitev z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega
sveta o preverjanju letnih poročil.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje letno
poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine LIKO za leto 2009 ter se seznani
z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil.
3. Podelitev razrešnice upravi za obdobje
od 28. 8. 2009 do 31. 12. 2009 in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi za obdobje od 28. 8. 2009 do
31. 12. 2009 in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2009.
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4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).
Skupščina pooblašča notarko mag. Nino
Češarek, da izdela čistopis statuta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
Za revizijo poslovanja za leto 2010 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z letnima poročiloma, poročilom nadzornega
sveta, predlogom sprememb statuta in utemeljitvijo predlogov sklepov, je delničarjem
dostopno na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan, od 11. do 12. ure.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani družbe, www.liko.si.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti in sicer na naslov: headoffice@liko.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko predloge sklepov družbi
sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na
naslov: headoffice@liko.si.
Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke
o zadevah družbe, če so potrebni za presojo
dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico
do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani, konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na
skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe
s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe
prispeti najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo
mora biti pisno in ga je potrebno predložiti
družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali,
do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Udeležence skupščine prosimo, da se
zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj
15 minut pred pričetkom zasedanja in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovnice.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob
11. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LIKO Vrhnika d.d.
glavni direktor mag. Iztok Svetin
Ob-5847/10
Na podlagi Statuta delniške družbe HIT
LARIX d.d. in 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), na zahtevo delničarja
HIT d.d., sklicujemo
25. redno skupščino
delniške družbe HIT LARIX d.d.,
ki bo dne 26. 10. 2010, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprememba sklepa 24. skupščine
družbe z dne 20. 4. 2010 o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 (tč. 3 dnevnega
reda).
Predlog sklepa: sklep 3.1., 24. skupščine
družbe z dne 20. 4. 2010 o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, se spremeni tako,
da se glasi:
3.1. Na dan 31. 12. 2009 ugotovljeni bilančni dobiček družbe HIT LARIX d.d. v znesku 2.643.115,52 EUR, se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v znesku
877.192,50 EUR oziroma 7,50 EUR bruto
na delnico;
– prenos v preneseni dobiček v znesku
1.765.923,02 EUR o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so bili vpisani v delniško knjigo na dan 20. 4.
2010.
Družba bo dodatne dividende v znesku
777.777,35 EUR izplačala do 31. 3. 2011,
dividende v znesku 99.415,15 EUR pa je
družba že izplačala v skladu s sklepom skupščine z dne 20. 4. 2010.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambodružbi.
Zahteve za dopolnitev dnevnega reda
skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
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datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa
in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati
delničarjem zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine je na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan,
od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
HIT LARIX d.d.
Ob-5908/10
Direktorica družbe Autoemona zastopstva in servisi, d.d., Celovška cesta 252,
Ljubljana, matična številka 5144132000, na
podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 in
42/09) in na podlagi 39. člena statuta družbe,
sklicuje
18. zasedanje skupščine družbe,
ki bo v torek, 26. 10. 2010, ob 10. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Celovška cesta 252.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
naslednji dnevni red in predloge za sprejemanje sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2009 z računovodskimi pojasnili, pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, seznanitev s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2009.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
se delničarji pred skupščino prijavijo tako,
da pisna prijava in pooblastilo prispe v upravi družbe najkasneje v ponedeljek, 25. 10.
2010, do 10. ure dopoldne in so na ta dan po
stanju centralnega registra vrednostnih papirjev kot delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe. Glasovalno pravico lahko uresničuje
pooblaščenec, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilo za leto
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2009 in poročilom nadzornega sveta, je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan,
od 13. do 14. ure.
Autoemona zastopstva in servisi, d.d.
Ljubljana
direktorica Irena Vesel
Ob-5933/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena Statuta družbe,
uprava sklicuje
17. sejo skupščine
delniške družbe Komet Metlika d.d.,
ki bo dne 25. 10. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Rosalnice 1, 8330 Metlika,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Komet Metlika d.d. za leto 2009,
s poročilom nadzornega sveta in s sklepom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2009.
2.2. Skupščina sprejme predlagan način
pokritja izgube za leto 2009.
2.3. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
3. Pooblastilo skupščine upravi za odkup
in umik lastnih delnic.
Predlog sklepov:
3.1. Družba kupuje lastne delnice, dokler
ne doseže 10% posesti delnic po ceni, ki ni
nižja od 1,50 EUR in ne višja od 3,50 EUR za
delnico z namenom:
– zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic,
– izplačila nagrad upravi v razmerju, ki ga
določi nadzorni svet.
4. Sprejem sklepa o prenehanju družbe in
začetek postopka redne likvidacije.
Predlog sklepa: na podlagi določil iz 521.
in 522. člena v zvezi s členi 402 do vključno 405 Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), skupščina družbe Komet Metlika
d.d. sprejme sklep o prenehanju družbe in
začetku likvidacije (sklep o likvidaciji).
Pravice in predlogi delničarjev
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. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve
poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica
skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za
katere bo obenem delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
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Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavili upravi
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
sejo skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo podati pisna pooblastila.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan, od 8. do 10. ure, v tajništvu
družbe.
Komet Metlika d.d.
uprava družbe
Ob-5954/10
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške
družbe Smelt, vodenje investicijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
17. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Smelt, vodenje
investicijskih projektov d.d., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče,
ki bo dne 28. 10. 2010, ob 14. uri, v sejni
sobi, v IV. nadstropju upravne stavbe PC
Promont, Pot k Sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti,
imenovanje organov skupščine in seznanitev
s prisotnim notarjem na skupščini.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta in s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2009.
3. Uporaba dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2008 v višini 108.714,40 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2009 v znesku
13.614,12 EUR, se v celoti razporedi za pokrivanje prenesene čiste izgube iz preteklih
let.
3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2009.
3.3. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2009.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2010 se imenuje družbo Prosperus d.o.o., Na
dolih 19, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški
knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, to je na dan 24. 10. 2010.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe
na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da
se v njegovem imenu udeleži skupščine in
uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pisno

pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane
shranjeno pri njej.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina
(letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
revizijsko poročilo in utemeljeni predlogi za
sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od objave sklica do zasedanja skupščine, vsak delovni dan
od 8. do 13. ure. Sklic skupščine je objavljen
tudi na spletni strani družbe.
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 le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo
mora na skupščini dati delničarjem zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja
delničarjev z isto vsebino lahko da podatke
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot polovico glasov (prvi
sklic). Kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo nova seja skupščine
z istim dnevnim redom, na kateri se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic), dne
28. 10. 2010 ob 14.30, na istem kraju.
Smelt d.d.
uprava družbe

Sklepi skupščin
Ob-5848/10
Lesno industrijsko podjetje Poljčane, d.d.
na podlagi 49. člena statuta objavlja, da je
skupščina družbe 25. 8. 2010 sprejela naslednje sklepe:
3. Skupščina podeli razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.
4. Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2010 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Revidiranje računovodskih izkazov se izvede
le v primeru, če bo revizija računovodskih
izkazov za družbo glede na zakonska merila obvezna.
5. Sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu.
Sprememba statuta je bila vpisana v sodni/poslovni register 27. 8. 2010. Zapisnik
skupščine in statut sta dostopna na spletnih
straneh poslovnega registra.
Lesno industrijsko podjetje
Poljčane, d.d.
Uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 625/2010
Ob-5857/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 625/2010, z dne 15. 9.
2010, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ilirska cesta 9 A, Jesenice, stoječe na parc. št. 802/1
in parc. št. 804/3, obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53,68 m2, last zastaviteljice Asime Pajalić, Ulica Franca Jerala 6, Jesenice,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank
Borovlje-Celovec, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, EMŠO: 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 43.000,00 EUR, s pripadki.
SV 643/2010
Ob-5858/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 643/2010 z dne 16. 9. 2010, je bilo
zastavljeno stanovanje, št. 1, ki se nahaja
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu, Cesta v Rovte 16, 4270 Jesenice,
z ident št. stavbe 313, stoječi na parc. št. 20,
k.o. Javorniški Rovt, last zastavitelja Tifeta
Mušića, na podlagi prodajne pogodbe z dne
15. 11. 2007, vse v korist osebe z imenom:
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična
številka: 5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 15.000,00 EUR s pripadki.
SV 961/2010
Ob-5859/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša
iz Maribora, opr. št. SV 961/2010 z dne 15. 9.
2010, je enosobno stanovanje številka 7,
v pritličju, v skupni izmeri 50,20 m2, na naslovu Trg Miloša Zidanška 2, 2000 Maribor,
ki stoji na parceli številka 1060/1, pripisani
pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1403,
katastrska občina Tabor, katere lastnik je
Mitja Maraševič, EMŠO 2408970500738,
stanujoča Cirknica 29, Šentilj v Slovenskih goricah, do celote, na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe številka 217-105/2004-02/03, z dne 15. 1. 2005,
sklenjene s prodajalko Javnim medobčinskim
stanovanjskim skladom Maribor, in zastavnim dolžnikom kot kupcem, zastavljeno v korist Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, matična številka 5026024000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, pp.
SV 790/2010
Ob-5860/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 790/2010 z dne
14. 9. 2010, je bilo dvosobno stanovanje
št. 37, v skupni izmeri 60,19 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Dežmanova ulica 3, 4248
Lesce, katerega lastnica je Bilajac Nerka,
stanujoča Dežmanova ul. 3, 4248 Lesce,
ki stoji na parc. št. 90/20, pripisani pri vl.
št. 1661, k.o. Hraše 2155, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter zemljiščem,
zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d.,
Ljubljana, s sedežem Ajdovščina 4, 1000

Ljubljana, MŠ 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR,
s pp., z zapadlostjo 18. 9. 2035.
SV 2371/10
Ob-5861/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-2371/10 DK-184/10
z dne 15. 9. 2010, je bila nepremičnina –
dvoinpolsobno stanovanje št. 16, v skupni
izmeri 76,51 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Osenjakva ulica 8, v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 1591 in parc. št. 1595, vpisani v k.o.
Slape, in je na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4. 1993, številka 1428/02-žp
sklenjene med Hegler Igorjem, roj. 11. 8.
1964, stanujočim Osenjakova ulica 8, Ljub
ljana, kot kupcem, in RS Ministrstvo za
obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
25, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
Ivanković Filipa, roj. 28. 11. 1964, stanujočega Beblerjev trg 14, Ljubljana EMŠO
2811964500237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000,00 €, s pripadki,
napram dolžniku Hegler Igorju, stanujočem
Osenjakova ulica 8, Ljubljana.
SV 740/10
Ob-5915/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 740/10, DK 45/10 z dne
16. 9. 2010 je bilo stanovanje št. 57 (prej
52), z identifikacijsko številko 1959-5444-57,
v skupni izmeri 74,88 m2, v stavbi na naslovu Matije Tomca 2 v Domžalah, stoječi na parc. št. 3906/2, parc. št. 3907/3
in parc. št. 3894/3, vse k.o. Domžale, ter
last zastaviteljev Urbančič Lare in Kos Iztoka, vsakega do ½ zastavljeno v korist
Nove ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, 1520 Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje terjatve
v višini 89.000,00 EUR s pp.
SV 850/10
Ob-5916/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 850/10 z dne 17. 9.
2010, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 3,
v izmeri 63,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi z naslovom Golnik 55, 4204 Golnik,
s številko stavbe 1, v k.o. Golnik (2087-1),
stoječi na parc. št. 368/5, k.o. Golnik, Okrajnega sodišča v Kranju, last Lilijane Dodič,
Golnik 55, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 789 z dne 16. 6. 1993, zastavljeno
v korist upnice Delavska hranilnica d.d. Ljub
ljana, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva 5,
MŠ: 5448557000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor
+ 2,55% letno, z odplačilom kredita v 180
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade do dne 30. 9. 2025, z možnostjo odpoklica
zavarovane terjatve ter z ostalimi pp.
SV 601/10
Ob-5917/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 601/10, z dne 17. 9.
2010, sta:

1. nepremičnina, stanovanje št. 2, v skupni izmeri 31,45 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe, Ruška cesta 77, Maribor, stoječe na parc. št. 1365, k.o. Studenci, katere
lastnik do celote je Fadilj Hasani, stanujoč
Ruška cesta 77, 2000 Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe, z dne 4. 10. 2004 in
2. nepremičnina, stanovanje št. 18,
v skupni izmeri 71,76 m2, v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe, Ruška cesta 77,
Maribor, stoječe na parc. št. 1365, k.o. Studenci, katere lastnik do celote je Fadilj Hasani, stanujoč Ruška cesta 77, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe, z dne
14. 12. 2004, zastavljeni v korist upnice
Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en.
id. št. 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Fadilja Hasanija, Ruška cesta 77, 2000 Maribor, Esata Bislimija,
Ulica Veljka Vlahovića 27, 2000 Maribor in
Alija Bislimija, Obrežna ulica 23, 2000 Maribor, v višini 23.500,00 EUR s pripadki.
SV 562/2010
Ob-5918/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz Ljub
ljane, opr. št. 562/2010 z dne 17. 9. 2010,
je bila nepremičnina z ident. št. 1737-729-6,
k.o. Tabor, (trenutno vpisana v podvložku
št. 2410/1, parc. št. 9999/9903, k.o. Tabor), ki je v naravi stanovanje, v skupni
izmeri 67,40 m2, v večstanovanjski zgradbi
v Ljubljani, Prečna ulica 2, ki se nahaja
na parc. št. 2542, vl. št. 2410, k.o. Tabor,
ki je last dolžnika in zastavitelja Pinvest
d.o.o., Prešernov trg 1, 1000 Ljubljana, MŠ:
1821083000, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 2. 6. 2010, zastavljena za zavarovanje
denarne terjatve v višini 150.000,00 EUR,
z obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor in obrestni pribitek v višini 3.75% letno,
s končno zapadlostjo 17. 9. 2015, ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih,
določenih v 12. členu pogodbe o kreditu
št. 212296-003, v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
MŠ: 5026237000.
SV 983/2010
Ob-5938/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 983/2010 z dne 17. 9. 2010, je
bil zastavljen poslovni prostor v pritličju hiše
Staretov trg 12, Šmartno, stoječe na parceli
št. 81, k.o. Šmartno, s pripadajočim deležem
funkcionalnega zemljišča, last družbe Cerkovnik d.o.o., Na Roje 3, Šmartno pri Litiji za
terjatev v znesku 50.000,00 €, v korist upnika SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana
in rokom zapadlosti 15. 9. 2011.
SV 970/2010
Ob-5939/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 970/2010 z dne
16. 7. 2010, so bile nepremičnine z ident.
št. 1737-588-5 do celote in 1737-588-7 in
1737-588-8 do 1931/10000 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Resljeva cesta 7, Ljub
ljana, pridobljene na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 7. 2010 last ARS Incolendi
arhitekturni inženering, Kamen Igor Gregor-
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čič s.p., zastavljene v korist upnice Banke
Volksbank d.d., s sedežem v Ljubljani in
poslovnim naslovom Dunajska cesta 128a,
matična št. 5496527000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 460.000,00 EUR
s pp.
SV 958/2010
Ob-5962/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 958/2010 z dne
17. 9. 2010, so bile nepremičnine, in sicer:
– poslovni prostor, pisarna številka 239,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Maribor, Glavni trg 17B, stoječem na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
40,65 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 7. 9. 1994,
– poslovni prostori, pisarna številka 239,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječem na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor grad, v izmeri
24,48 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljenim s prodajno pogodbo z dne 10. 12. 1993,
– poslovni prostor, pisarna številka 233 in
238, v drugem nadstropju poslovne stavbe
v Mariboru, Glavni trg 17 B, stoječem na
parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad,
v izmeri 68,37 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen
s prodajno pogodbo z dne 14. 7. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka 240/A,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječi na parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
27,93 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljeni s prodajno pogodbo z dne 12. 1. 1994,
– poslovni prostor, pisarna številka 234,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Ma-
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riboru, Glavni trg 17B, stoječi na parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
22,88 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 10. 3. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka 236,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječi na parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
23,62 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljeni s prodajno pogodbo z dne 10. 3. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka 240
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječi na parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
28,67 m2, s pripadajočimi prostori po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 17. 8. 1994,
– poslovni prostor – pisarni številka 239/A,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječa na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
66,28 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 5. 1. 1994,
– poslovni prostor – pisarna številka 241,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječa na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v bruto izmeri 23,48 m2, s pripadajočimi dostopi
po skupnih prostorih zgradbe, pridobljenih
s prodajno pogodbo z dne 20. 4. 1994,
zastavljene v korist upnika Raiffeisenbank Gleisdorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Raiffeisenbank Gleisdorf,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), Florianiplatz 18-19, A-8200
Gleisdorf, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900510, za zavarovanje upnikove denarne terjatve v znesku
120.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 04/00166
Os-5818/10
Na podlagi sklepa opr. št. In 04/00166,
ki ga je dne 30. 12. 2004 izdalo Okrajno
sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika
z dne 11. 3. 2010, izvršitelja Gorana Ivkoviča,
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale, je bila
nepremičnina, to je trisobno stanovanje s kletnim prostorom, št. stanovanja 24, v izmeri
76,05 m2, na naslovu Miklošičeva 1 e, 1230
Domžale, ki ni vpisano v zemljiško knjigo in je
last dolžnika Bogo Gorjupa, Miklošičeva 1 e,
1230 Domžale in dolžnice Alenke Gorjup,
Miklošičeva 1 e, 1230 Domžale, zarubljeno
v korist upnice LORA – Ljubljana d.o.o., Ljub
ljana, Zaloška cesta 163, Ljubljana, zaradi
izterjave 626,80 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 9. 2010
In 05/00347
Os-5819/10
Na podlagi sklepa opr. št. In 05/00347,
ki ga je dne 29. 12. 2005 izdalo Okrajno
sodišče v Domžalah, in rubežnega zapisnika z dne 13. 2. 2007, izvršitelja Sava Mutića, Ljubljanska cesta 8, 1330 Kočevje, je
bila nepremičnina, to je trisobno stanovanje
s kletnim prostorom, v izmeri 76,05 m2, na
naslovu Miklošičeva 1 e, 1230 Domžale, ki
ni vpisano v zemljiško knjigo in je last dolžnika Bogo Gorjupa, Miklošičeva 1 e, 1230
Domžale, in dolžnice Alenke Gorjup, Miklošičeva 1 e, 1230 Domžale, zarubljeno v korist upnice LORA – Ljubljana d.o.o., Ljub
ljana, Zaloška cesta 163, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.215,40 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 9. 2010

padki se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 206051/2009 z dne 6. 5. 2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo:
trisobno stanovanje št. 15, v III. nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Knafelčeva
ulica 26, Maribor, k.o. Spodnje Radvanje,
v skupni izmeri 67,70 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 8. 2010
In 28/2010, In 30/2010
Os-5704/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št. In 28/2010
z dne 25. 2. 2010 in In 30/2010 z dne 26. 2.
2010, je bil dne 12. 5. 2010 opravljen v korist
upnika Atrij z.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, rubež trisobnega stanovanja z identifikacijsko številko 9 v II. nadstropju, na naslovu
Celjska cesta 11, Rogatec, ki ni vpisano
v zemljiško knjigo in obsega kuhinjo, v izmeri 8,64 m2, sobo, v izmeri 8,97 m2, sobo,
v izmeri 11,76 m2, hodnik, v izmeri 5,11 m2,
kopalnico, v izmeri 3,21 m2, balkon, v izmeri
3,28 m2, skupaj s kletnimi prostori, v izmeri
2,60 m2, last dolžnice Tomislave Završki,
Celjska cesta 28, Rogatec.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 8. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev

In 66/2010
Os-3782/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. In 66/2010 z dne 20. 4.
2010, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Tomazin Marka, opr. št. IZV 371/2010
z dne 21. 5. 2010, nepremičnina, ki je vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje,
v velikosti 62,11 m2, v drugem nadstropju
večstanovanjske hiše, na naslovu Sabinijeva
2, Koper, na parc. št. 1259, vl. št. 546, k.o.
Koper, s skupnimi prostori, deli napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnice
Muharemović Nevenke, Sabinijeva 2, Koper,
zarubljena v korist upnika Škerjanc Jožeta,
Ižanska cesta 77, Ljubljana, zaradi izterjave
31.413,87 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2010

Dn 3772/2009
Os-5519/10
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Štalcer Franca,
Dol 30, ki ga zastopa poobl. odvetnik Kumelj
Tomaž iz Kočevja, zaradi vknjižbe lastninske pravice na stanovanju ter vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 11. 6. 2010 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer prodajne pogodbe št. 54,
sklenjene med Gozdnim gospodarstvom
Kočevje, kot prodajalcem, in Bižal Dragom,
kot kupcem, z datumom 8. 1. 1992, ki je
bila prijavljena Upravi za družbene prihodke Občine Kočevje zaradi odmere davka
na promet nepremičnin dne 21. 1. 1992,
podpis prodajalca pa overjen pri Temeljnem
sodišču v Ljubljani, Enoti v Kočevju dne
14. 4. 1992, katere predmet je stanovanje
v stanovanjski hiši v Kočevju, Kolodvorska
ul. 1A, s pritiklinami, vse stoječe na parceli
št. 859/3, k.o. Kočevje.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v enem mesecu od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 7. 2010

VL 206051/2009
Os-5706/10
V izvršilni zadevi upnika Kommunio d.o.o.,
Cesta v Kleče 12, Ljubljana, zoper dolžnika
Sebastjana Pišek, Knafelčeva ulica 26, Maribor, zaradi izterjave 3.301,40 EUR s pri-

Dn 30550/2005
Os-5336/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Imovina d.o.o., Gosposvetska c. 10, Ljubljana,

zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, vzpostavitve etažne lastnine in vknjižbe
lastninske pravice, za nepremičnino parc.
št. 318, k.o. Gradišče I, dne 21. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 30550/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 15/90-FM o plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja zemljišča z dne 10. 4. 1990, sklenjene med
Skladom stavbnih zemljišč mesta Ljubljana
(kot prvo pogodbenik) in Ljubljansko stanovanjsko zadrugo, Ljubljana (kot drugo pogodbenik), za nepremičnino parc. št. 318,
k.o. Gradišče I,
– pogodbe o plačilu vrednosti podstrešja
v Ljubljani, Trg MDB 3, št. 466-27/90-04/I0
z dne 7. 9. 1990, sklenjene med Občino
Ljubljana Center (kot prvo pogodbenik) in
Ljubljansko stanovanjsko zadrugo (kot drugo
pogodbenik), za nepremičnino parc. št. 318,
k.o. Gradišče I,
– pogodbe o oddaji nezazidanih podstrešij v uporabo za gradnjo stanovanjski zadrugi Ljubljana proti plačilu št. 464-31/80-04/GM
z dne 15. 7. 1988.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2010
Dn 20741/2007
Os-5366/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
RAP – Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska
c. 48, Ljubljana, ki ga zastopa dir. Rebeka Bračič Wankmüller, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 2920/19 – poslovni prostori št. 19 v kleti,
z ident.št. 1735-0576-019, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Bratovševa ploščad 1,
k.o. Stožice, dne 29. 6. 2010, pod opr. št.
Dn 20741/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 9. 10.
2000, sklenjene med GIP Stavbenik d.d.
Koper in Piškur Pavlom, Vevška c. 53, Ljub
ljana, za poslovni prostor št. 19, v objektu
Bratovševa ploščad 19, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 9.
2002, sklenjene med Piškur Pavlom, Vevška
c. 53, Ljubljana in RAP – Raiffeisen Leasing
d.o.o. Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2010
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Dn 26001/2008
Os-5367/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Blažinčič Darka, Agrokombinatska 6c, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus – Perdan Andrej
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 2923/15 – garaža št. 15, v kleti z ident.
št. 1770-0708-015, Športna ulica, ZalogLjubljana, k.o. Kašelj, dne 29. 6. 2010, pod
opr. št. Dn 26001/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. VI-56/75
z dne 3. 9. 1975, sklenjene med GP Obnova
Ljubljana in Pecotič Mirjano, Kajuhova 42,
Ljubljana, za garažo št. 15, ob Športni ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2010
Dn 22023/2007
Os-5368/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Duspara Radojke, Prušnikova ul. 3, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 1994/145 –
stanovanje št. 5, z ident. št. 1754-0588-145,
Prušnikova 3, Ljubljana, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, z dne 29. 6. 2010, pod opr. št.
Dn 22023/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Občino Ljubljana Šiška in Astro Ars
Ljubljana, za garsonjero št. 5, Prušnikova
3, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2010
Dn 25813/2008
Os-5369/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Keber Marije, Tržaška cesta 55/b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4766/41 – stanovanje št. 40,
v 4. nastropju (6. etaži) s shrambo št. 40,
v kleti (1. etaži), z ident. št. 1723-2808-212,
Tržaška cesta 55/b, Ljubljana k.o. Vič, dne
29. 6. 2010, pod opr. št. Dn 25813/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe št. 28/68 z dne 21. 2. 1968, sklenjene med GP Tehnograd Ljubljana in Keber
Marijo, Splitska 12, Ljubljana, za stanovanje
št. 40/IV, ob Tržaški v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2010
Dn 24422/2007
Os-5370/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Podobnik Tomaža, Šišenska 9, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino – parc. št. 505/41, k.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 6. 2010, pod opr.
št. Dn 24422/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže z dne 13. 12.
1967, sklenjeno med GIP Gradis Ljubljana
in Podobnik Janezom, Šišenska 3a, Ljub
ljana, za garažo št. 3 na parc. št. 505/41,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2010
Dn 26002/2008
Os-5372/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karen Soklič, Tržaška c. 55A, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4766/20 – stanovanje št. 19,
v 1. nadstropju (3. etaži), s shrambo št. 19,
v kleti (1. etaži), z ident. št. 1723-2808-105,
Tržaška cesta 55/a, Ljubljana, k.o. Vič, dne
28. 6. 2010, pod opr. št. Dn 26002/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe št. 198/68 z dne 19. 9. 1968, sklenjene med GP Tehnograd Ljubljana, ter Soklič Matejem in Lesjak Lučko, oba Ljubljana,
Švabičeva 12, za stanovanje št. 19/I., ki je
v A-23, ob Tržaški cesti, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2010
Dn 26037/2008
Os-5373/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Košnika, Agrokombinatska 6, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus, Andrej Predan, s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 2923/25 – garaža št. 25, v kleti z ident.
št. 1770-0708-025, Športna ulica, Zalog
- Ljubljana, k.o. Kašelj, dne 28. 6. 2010,

pod opr. št. Dn 26037/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
VI-53/75 z dne 3. 9. 1975, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana in
Jovom Pilipovičem, Ljubljana, Glavarjeva
18, za garažo št. 25, v kleti ob Športni ulici
v k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2010
Dn 31475/2004
Os-5374/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Marjana Franca Oseta in Stanislave Oset,
oba Kumrovška ulica 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
stanovanju št. 12, v 3. nadstropju, v izmeri
72,70 m2, zdaj z ident. št. 3 in klet, v izmeri
2,31 m2, zdaj z ident. št. 4.E, v stavbi z ident.
št. 1736-81.ES, v k.o. Brinje I, dne 7. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med GIP Ingrad Celje,
kot prodajalcem in Francem Goličnikom,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 12, v 3. nadstropju, v izmeri
72,70 m2, zdaj z ident. št. 3, in klet, v izmeri
2,31 m2, zdaj z ident. št. 4.E, v stavbi z ident.
št. 1736-81.ES, v k.o. Brinje I;
– darilne pogodbe z dne 31. 3. 1988,
sklenjene med Francem Goličnikom, Kumrovška ulica 11/3, Ljubljana, kot darovalcem, in Dragom Goličnikom, Vrbanska cesta 37, Ljubljana, kot obdarjencem, in sicer
za stanovanje št. 12, v 3. nadstropju, v izmeri 72,70 m2, zdaj z ident. št. 3, in klet, v izmeri 2,31 m2, zdaj z ident. št. 4.E, v stavbi
z ident. št. 1736-81.ES, v k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2010
Dn 2297/2006
Os-5375/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Buzzolini, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanje št. 36, z ident.
št. 71.E in shrambo z ident. št. 72.E, vpisani
v podvložku št. 1864/36, v k.o. Ježica, dne
4. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, odškodninske pogodbe št. 2375/MF-OS/80 z dne
14. 11. 1980, sklenjene med SIS za gradnjo
cest Ljubljana, Beethovnova 4, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Buzzolini Ivico ter Buzzolini
Ireno, obe Titova 201, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za stanovanje št. 36, z ident.
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št. 71.E, in shrambo z ident. št. 72.E, vpisani
v podvložku št. 1864/36, v k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2010
Dn 11307/2009
Os-5376/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katje Kindlhofer, Petrovče 163, Petrovče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
garaža z ident. št. 32.E, vpisani v podvložku
št. 2333/32, v k.o. Spodnja Šiška, dne 30. 6.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o soinvestiranju z dne 9. 8. 1972, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnnika, kot
prodajalcem in Anico Morl, Žibertova 1, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino
garaža z ident. št. 32.E, vpisani v podvložku
št. 2333/32, v k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2010
Dn 2294/2006
Os-5378/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Buzzolini, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanje št. 23, z ident.
št. 45.E, in shrambo z ident. št. 46.E, vpisani
v podvložku št. 1864/23 v k.o. Ježica, dne
4. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, odškodninske pogodbe št. 1869/MF z dne 23. 9.
1980, sklenjene med SIS za gradnjo cest
Ljubljana, Beethovnova 4, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Buzzolini Ireno, Titova 201,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 23, zdaj z ident. št. 45.E in shrambo z ident. št. 46.E, vpisani v podvložku
št. 1864/23, v k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2010
Dn 29868/2005
Os-5379/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Inštituta za urbano ekonomiko, Družba za urejanje in gospodarjenje
s prostorom d.o.o., Petkova 69, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnica Maja Remšak, Periče-

va 35, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah parc. št. 386/5, 386/7,
386/9, 386/12, 386/13, 386/14, 386/15,
386/16, 386/17, 386/18 in 386/19, vpisanih
v vložku št. 1183, v k.o. Brinje I, dne 28. 5.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe za
nakup poslovnih prostorov z dne 30. 9. 2005,
sklenjene med Gruda Jurmes d.d., trženje
in inženiring, Leona Dobrotinška 15, Šenčur, kot prodajalcem, in Inštitutom za urbano
ekonomiko, Družba za urejanje in gospodarjenje s prostorom d.o.o., Petkova 69, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnine
parc. št. 386/5, 386/7, 386/9, 386/12, 386/13,
386/14, 386/15, 386/16, 386/17, 386/18 in
386/19, vpisanih v vložku št. 1183, v k.o.
Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2010
Dn 25789/2008
Os-5381/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Neže Ogrizek, Gosposka ul. 6, Ljubljana zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4206/29 – stanovanje št. 29, v IV. nadstropju, s shrambo št. 29, v kleti, z ident.
št. 2636-3375-029 v Ljubljani, Neubergerjeva
ul. 2, k.o. Bežigrad, dne 29. 6. 2010, pod opr.
št. Dn 25789/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. S-1Č/29 z dne 22. 8.
1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana in Novaljan Antonom, Pijava gorica 2, za stanovanje št. 29 v IV. nadstropju, ob Črtomirovi ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2010
Dn 26008/2008
Os-5382/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ljudmile Pristov, Ulica Staneta Žagarja 26,
4240 Radovljica, ki jo zastopa Marjana Likar, Velesovska cesta 75, 4208 Šenčur, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4766/32 – stanovanje št. 31,
v 1. nastropju (3. etaži) s shrambo št. 31,
v kleti (1. etaži), z ident. št. 1723-2808-203,
Tržaška cesta 55/b, Ljubljana, k.o. Vič, dne
28. 6. 2010, pod opr. št. Dn 26008/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Tehnograd Ljubljana
in Podjetjem IGO p.o. Ljubljana, za stanovanje št. 31, v I. nadstropju v stanovanjskem
objektu Tržaška c. 55b, Ljubljana.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2010
Dn 26660/2008
Os-5383/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mihaele Kristan, Rojčeva ul. 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1495/9
– stanovanje št. 9, v 2. nadstropju, s kletjo in
shrambo št. 9, z ident. št. 1731-0844-009,
Rojčeva 5, Ljubljana, k.o. Udmat, dne 28. 6.
2010, pod opr. št. Dn 26660/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2325/59-TV/VA z dne 26. 5. 1959,
sklenjene med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana in Koteks, podjetje za
promet s kožami, kožnimi odpadki, strojili in
odpadki od klanja, Ljubljana, za stanovanja
v Bloku 1, Rojčeva ulica, Bloku 1 in Bloku 2,
Kajuhova ulica, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2010
Dn 26019/2008
Os-5391/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alojzija Horvata, Tržaška c. 55a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 4766/23 – stanovanje št. 22,
v 2. nadstropju (4. etaži) s shrambo št. 22,
v kleti (1. etaži), z ident. št. 1723-2808-108,
Tržaška cesta 55/b, Ljubljana k.o. Vič, dne
28. 6. 2010, pod opr. št. Dn 26019/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe št. 35/68 z dne 4. 3. 1968,
sklenjene med GP Tehnograd Ljubljana, ter
Horvat Alojzem in Horvat Marijo, oba Cesta
v Mestni log 15, za stanovanje št. 19/II. nadstropje, ki se nahaja v A-23 ob Tržaški cesti,
stanovanjska soseska S-III.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2010
Dn 9838/2005
Os-5625/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gruda Jurmes d.d., Ulica Leona Dobrotiška 15,
Šentjur, ki ga po pooblastilu zastopa od-
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vetnica Vesna Mišič, Železna cesta 8 a,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičninah parc. št. 2290/4, 2290/6,
2290/7, 2290/8, 2290/9, 2290/10 in 2290/11,
pripisanih vl. št. 2515, k.o. Tezno, pod opr.
št. Dn 9838/2005 dne 2. 8. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 22. 6. 1995
z aneksom št. 1, sklenjene med prodajalcem Barta & Barta d.o.o., Ulica Kragujevških žrtev 6, Maribor, ki ga je zastopal direktor Vladimir Barta in kupcem Jurmes d.d.,
Ulica Leona Dobrotinška 15, Šentjur, ki ga
je zastopal direktor Jože Štiglic, s katero je
prodajalec kupcu prodal nepremičnino lokal
št. 6, v izmeri skupne površine 124,35 m²
v stavbi z naslovom Maribor, Ulica Kragujevških žrtev 4, stoječe na parc. št. 2290/5,
pripisani vl. št. 2638, k.o. Tezno.
– aneksa št. 2 k prodajni pogodbi z dne
22. 6. 1995, sklenjenega 17. 4. 1997 med
prodajalcem Barta & Barta d.o.o., Ulica Ulica Kragujevških žrtev 6, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Vladimir Barta in kupcem
Jurmes d.d., Ulica Leona Dobrotinška 15,
Šentjur, ki ga je zastopal direktor Jože Štiglic, v katerem sta stranki ugotovili, da se
je pogodba, ki sta jo sklenili 22. 6. 1995
nanašala na parc. št. 2290/5 in 2290/4, k.o.
Tezno in je prodajalec izrecno dovolil, da se
na parc. št. 2290/4 – stavbišče poslovne
stavbe v velikosti 69 m² in dvorišče velikosti 16 m² vpiše lastninska pravica v korist
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2010
Dn 15542/2008
Os-5626/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mihele Vollmeier, stanujoče Svetozarevska
ulica 15, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška
pisarna Ivan Gorjup in ostali, Ulica Vita
Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 24/2, k.o. Maribor - Grad, pod opr.
št. Dn 15542/2008 dne 9. 7. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe,
sklenjene v aprilu leta 2004 med darovalko
Ivanko Vollmeier, stanujočo Zgornji Košaki
47, Maribor, roj. 29. 3. 1929 in obdarjenko
Mihelo Vollmeier, stanujočo Svetozarevska
ulica 15, Maribor, roj. 20. 8. 1962, s katero
je darovalka obdarjenki podarila nepremičnino, poslovni prostor v pritličju, vmesni
prostor, v izmeri 71,80 m2 in dva prostora za vskladiščenje kurjave v vzhodnem
traktu dvoriščne zgradbe, stoječe na parc.
št. 1600, k.o. Maribor - Grad, na naslovu
Koroška cesta 22, Maribor, in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2010
Rz 149/2010
Os-5710/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, z dne
8. 9. 2010, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1518,
k.o. Voglje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 9. 2010
Rz 148/2010
Os-5711/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, z dne
8. 9. 2010, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1944/3,
2203/3, 2204 in 2205, vse k.o. Bazovica.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 9. 2010
Dn 4069/2010
Os-5866/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka: Zdenke Masleša, Kvedrova cesta 4,
Koper, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin ter vknjižbe lastninske pravice, dne
15. 9. 2009, sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 050012-2/11 z dne
2. 6. 1978, sklenjene med SGP »Gorica«
Nova Gorica – TOZD GO Koper, in Sekretariatom za pravosodje in občo upravo
SRS – Zapori Koper, za nepremičnini, dvoje dvosobnih stanovanj v skupni površini
112,10 m2, s tipsko oznako 7/I., 12/II. nadstropje, verižni blok 2, v Kopru, »Za gradom«, k.o. Semedela,
– prodajne pogodbe z dne 18. 9. 1992,
št. 03-362/26-92, sklenjene med prodajalko
Republiko Slovenijo in kupcem Ljubomirom
Zorkom, za nepremičnino, dvosobno stanovanje, št. 7, v 1. nadstropju stanovanjskega
bloka v Kopru, Krožna cesta 10, v izmeri
55,90 m2,
– darilne pogodbe z dne 3. 2. 1993, sklenjene med Ljubomirom Zorkom kot darovalcem, in Janjo Zorko kot obdarjenko, za
nepremičnino, navedeno v drugi alineji.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je sedaj v zemljiški knjigi vpisana
z identifikacijsko oznako posameznega
dela stavbe 2606-3986-10 7, v podvložku
št. 5283/7, k.o. Semedela, z označbo 107.E,
in je v lasti SGP Koper d.o.o., Obrtniška
ulica 5, Koper, do celote.

Pri zgoraj navedeni nepremičnini, se
predlaga vknjižba lastninske pravice na
podlagi sklepa o vzpostavitvi zgoraj navedenih zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 4. 1999, sklenjene med
Janjo Zorko in Zdenko Maslešo ter pogodbe
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 19. 2. 2010, sklenjene med
SGP Koper d.o.o., in Zdenko Maslešo v korist imetnice: Zdenke Masleša, Kvedrova cesta 4, 6000 Koper, EMŠO 0407950505497,
do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2606-3986-10 7, v podvložku št. 5283/7,
k.o. Semedela, označbo 107.E, ki je v lasti
SGP Koper, d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper, do celote, se poziva, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2010
Dn 49/2008
Os-5850/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu
Nazorjeva ulica 10, Kranj, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št.
N 49/2008 na podlagi 237. člena Zakona
o zemljiški knjigi izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 11. 1. 1988,
sklenjene med Strokovno službo Medobčinske zdravstvene skupnosti Kranj, Gosposvetska 12, Kranj, kot prodajalcem, in Snježano
Bečič, Moša Pijade 44, Kranj, kot kupcem,
za stanovanje št. 22, v 7. etaži, s kletjo v 1.
etaži, večstanovanjskega objekta Nazorjeva
ulica 10, Kranj, v izmeri 23,46 m2, označenega z ident. št. 22.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Sreća Kaurinovića, Kolodvorska
ulica 7, Kranj.
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 13. 9. 2010
Dn 6891/2010
Os-5558/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Primoža Robiča, Primožičeva ul. 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 61.E,
vpisano v podvl. št. 2958/61, k.o. Črnuče,
dne 17. 8. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 20. 12. 1984,
sklenjene med SCT – TOZD Nizke gradnje
Ljubljana n.sol.o., Vošnjakova 8, Ljubljana,
kot prodajalcem ter Davidović Nedeljkom,
Primožičeva 1, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 61.E, vpisano v podvl. št. 2958/61, 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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2010
Dn 27057/2009
Os-5851/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Miloševič, Hudovernikova 9, Ljubljana, ki
jo zastopa Bina Globačnik, odvetnica v Ljub
ljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, parc. št. 420/1, 420/2 in 420/3,
k.o. Poljansko predmestje, dne 18. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 27057/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 9. 7.
2009, sklenjene med Močnik Tatjano, Hudovernikova 9, Ljubljana (kot prodajalko)
in Marijo Miloševič, Hudovernikova 9, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnine parc.
št. 420/1, 420/2 in 420/3, k.o. Poljansko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2010
Dn 29225/2009
Os-5852/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Emire Brdakič, Janka Puclja, Kranj, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 424 z ident. št. 124.E, vpisani v podvl. št. 2025/124, k.o. Moste, dne
9. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana,
kot prodajalcem, in Izolirko Ljubljana d.o.o.,
Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino samska soba
št. 424, z ident. št. 124.E, vpisani v podvl.
št. 2025/124, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 29836/2009
Os-5853/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Enise Muratović, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 422, z ident. št. 122.E, vpisani v podvl. št. 2025/122, k.o. Moste, dne
12. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 02/5-4452 z dne 25. 4.
1968, sklenjene med Skladom za urejanje

mestnega zemljišča občine Ljubljana Center, kot prodajalcem, in Savko Babič, Zakotnikova 1, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino, samska soba št. 422, z ident.
št. 122.E, vpisani v podvl. št. 2025/122, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 30900/2009
Os-5854/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Suade Muminovič, Zakotnikova 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska soba št. 19, z ident.
št. 21.E, vpisani v podvl. št. 2025/21, k.o.
Moste, dne 9. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalcem, in Indos d.d., Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino,
samska soba št. 19, z ident. št. 21.E, vpisani
v podvl. št. 2025/21, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 2494/2010
Os-5855/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Petrič Ane, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 40.E, v podvl. št. 3716/41,
k.o. Bežigrad, dne 12. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 2494/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 4.
1969, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem) in Robič Miroslavom
Ninom, Jakšičeva 2, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 40.E,
v podvl. št. 3716/41, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 7.
1979, sklenjene med Robič Miroslavom Ninom, Jakšičeva 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Čede Jano, Jakšičeva 2, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 40.E, v podvl. št. 3716/4,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2010
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Dn 7807/2010
Os-5856/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Cerarja, Mali trg 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
stanovanju št. 1, z ident. št. 201.E, vpisani
v podvl. št. 2423/19, k.o. Tabor, dne 28. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 72/91 L-1 z dne
6. 3. 1991, sklenjene med IMOS, Združena gradbena podjetja, d.d., Ljubljana, kot
prodajalcem, in Slovansko knjižnico Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino,
stanovanje št. 1, z ident. št. 201.E, vpisano
v podvl. št. 2423/19, k.o. Tabor;
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 1.
1995, sklenjene med Slovansko knjižnico
Ljubljana, kot prodajalcem, in Majo Podgoršek, Mali trg 3, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, stanovanje
št. 1, z ident. št. 201.E, vpisano v podvl.
št. 2423/19, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2010
Dn 1025/2010
Os-5869/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Pirnovar, Pod ostrim vrhom 31a,
Trbovlje, ki jo zastopa odv. pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 38.E, vpisani v podvl. št. 2958/38,
k.o. Črnuče, dne 6. 9. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. BS-111/1
81/80 z dne 23. 9. 1980, sklenjene med
SOZD ZGP GIPOS – Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem ter Križnik
Mojco, Mucherjeva 8, Ljubljana, in sicer za
nepremičnino stanovanje, z ident. št. 38.E,
vpisano v podvl. št. 2958/38, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2010
Dn 11485/2010
Os-5871/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darje Kobal Grum, Pregljeva 71, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Zoran Korenčan iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 301.E,
vpisano v podvl. št. 1488/234, k.o. Moste,
dne 13. 8. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe, z dne 30. 6. 1993,
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sklenjene med Sibila Albinom, Trg oktobrske
revolucije 16, Ljubljana, ter Zorman Greto
in Zorman Andrejem, oba Brodarjev trg 14,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 301.E, vpisano v podvl.
št. 1488/234, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2010
Dn 35900/2009
Os-5874/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Mehle, Senožeti
50, Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa odv. pisarna
Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 2958/5,
k.o. Črnuče, dne 6. 9. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, menjalne pogodbe, z dne
11. 7. 1983, sklenjene med Babič Stankom,
Ul. Bratov Babnik 20, Ljubljana, ter Mehle
Marijo, Mucherjeva 6, Ljubljana, in sicer za
nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 12958/5, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2010
Dn 4331/2010
Os-5930/10
Okrajno sodiče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marjana Bonača, Kuzmičeva 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tanja
Kodrič Jurko iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini z ident.
št. 81.E, vpisani v podvl. št. 2888/81, k.o. Bežigrad, dne 5. 8. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, I. dodatka k pogodbi št. BS 4/2-K-33/83,
z dne 12. 5. 1983, sklenjene 5. 3. 1984, med
Stanovanjsko zadrugo SCT »Slovenija Ceste
tehnika Obnova«, Titova 38, Ljubljana, kot
prodajalcem ter Bonač Marjanom in Bonač
Vido, oba Celovška 108, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino, garažo, z ident. št. 81.E,
vpisano v podvl. št. 2888/81, 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 14. 9. 2010
Dn 29902/2009
Os-5931/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fran-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ca Berganta, Senožeti 50, Dol pri Ljubljani, ki
ga zastopa odv. pisarna Marija Bele Vatovec
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 53.E, vpisani v podvl. št. 2958/53, k.o. Črnuče, dne
6. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. BS-111/1 109/80 z dne 23. 9.
1980, sklenjene med SOZD ZGP GiposLjubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem ter SGP Slovenija ceste-Tehnika,
Titova 38, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 53.E, vpisano
v podvl. št. 2958/53, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2010
Dn 12507/2010
Os-5951/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Urške Wagger, Prijateljeva ulica 14, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Alenka Košorok Humar iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah z ident. št. 46.E, 47.E in 48.E, vpisanih
v podvl. št. 160/13, k.o. Prule, dne 7. 9. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 5 z dne 2. 12. 1991, sklenjene med
Urbanističnim zavodom, projektni atelje p.o.
Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanetom Švigljem, Prijateljeva 14, Ljubljana (kot kupcem),
in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 4,
zdaj z ident. št. 46.E, 47.E in 48.E, vpisanih
v podvl. št. 160/13, k.o. Prule.
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 16. 9. 2010
Dn 36482/2009
Os-5963/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Kovačič, Ulica bratov Učakar 56, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino z ident.
št. 14.E, vpisano v podvl. št. 4497/14, k.o.
Zgornja Šiška, dne 9. 7. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 75-5282
z dne 24. 9. 1975, sklenjene med GIP Ingrad, Celje, Ljubljanska 6, ki ga zastopa
Standard – Invest, Ljubljana, Celovška 89,
kot prodajalcem ter Babič Jožico, roj. 14. 6.
1916 in Antonom, roj. 2. 6. 1917, kot kupcema, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 14.E, vpisano v podvl. št. 4497/14, 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 15. 9. 2010
Dn 22164/2010
Os-5964/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hamdije Badića, Kriva pot 9, Ljubljana Polje, ki
ga zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5,
Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 1028, vpisano
v vl. št. 1104, k.o. Kašelj, dne 19. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 4. 12. 2000, sklenjene med Marinko
Valentinom, roj. 3. 2. 1925, Studenčice 47,
Medvode, kot prodajalcem in Badić Hamdijo, roj. 3. 11. 1955, Kriva pot 9, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino parc.
št. 1028, vpisano v vl. št. 1104, 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 15. 9. 2010
Dn 36313/2009
Os-5965/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Šešek, Senožeti 1d, Dol pri Ljub
ljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 5.E, vpisani v podvl.
št. 1531/5, k.o. Udmat, dne 9. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalcem ter podjetjem Mercator TOZD Investa, Ciril Metodov trg 1,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino z ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 1531/5, k.o. Udmat;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 4.
1975, sklenjene med podjetjem Mercator
TOZD Investa, Ciril Metodov trg 1, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Kovačič Marijo (Marico),
Povšetova 59, Ljubljana, kot kupko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 5.E, vpisano
v podvl. št. 1531/5, k.o. Udmat.
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 15. 9. 2010
Dn 1584/2010
Os-5876/10
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kotnik Milana, Ormoška cesta 11, Ljutomer,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani pri podvložku št. 2443/3,
k.o. Ljutomer, pod št. Dn 1584/2010, dne
13. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne
29. 12. 1998, SV 633/98, sklenjene med
Grantaša Marijo, Kidričeva ulica 44, Ljutomer, kot prodajalko ter Kotnik Milanom in
Ljudmilo, Ormoška cesta 11, Ljutomer, kot
kupcem, na nepremičnini z identifikacijsko
številko 3.E – stanovanjski prostor št. 234-3
v 1. in 3. etaži, v izmeri 64,68 m2, v stavbi
z naslovom Ormoška cesta 11, Ljutomer,
z identifikacijsko število 234, stoječi na parceli z identifikacijsko številko 2349/2, vpisani
v podvložku št. 2443/3, k.o. Ljutomer.
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 Ljutomeru
dne 16. 9. 2010
Dn 11568/2010
Os-5949/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Valerije Jerman, stanujoče Vičava 76, Ptuj, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1763/76, k.o. Maribor –
Grad, pod opr. št. Dn 11568/2010, 2. 9. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 3.
1991 sklenjene med prodajalcem Ferromoto p.o. Maribor, Partizanska cesta 3 -5, ki
ga je zastopal v. d. generalnega direktorja
Jože Mauhar in kupcem Milanom Plejem,
stanujočim Ob gozdu 21, Maribor, s katero
je prodajalec kupcu prodal nepremičnino –
poslovni prostor, po skici poslovnih prostor
označen s št. 6, v izmeri 18,20 m², v mansardi poslovne stavbe v Mariboru, Prešernova ulica 1, na parc. št. 1200, pripisani vl.
št. 670, k.o. Maribor – Grad in na tem dovolil
vpis pravice uporabe kupca v obsegu njemu
lastnega deleža kot etažna lastnina;
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 4.
1994 sklenjene med prodajalcem Milanom
Plejem, stanujočim Ob gozdu 21, Maribor,
s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino – poslovni prostor – pisarno, označeno po skici poslovnih prostorov s št. 6,
v izmeri 18,20 m², v mansardi poslovne
stavbe v Mariboru, Prešernova ulica 1 in
na tem dovolil vpis pravice uporabe kupca
v obsegu njemu lastnega deleža kot etažna
lastnina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2010
Dn 8956/2010
Os-5950/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Bezjak, stanujoče Regentova ulica 10,

Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini vpisani v podvl. št. 2546/56,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 8956/2010, 2. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem
Strojna Maribor p.o., Linhartova ulica 11,
Maribor, ki ga je zastopal direktor Vinko
Trafela in kupovalko Elizabeto Urlep, roj.
8. 11. 1948, stanujočo v Mariboru, Regentova ulica 10, s katero je prodajalec kupovalki
prodal stanovanje št. 56/6 v stolpnici ST-12,
na naslovu Maribor, Regentova ulica 10 in
na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2010
Dn 362/2010
Os-5952/10
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
je po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Impol d.o.o., Partizanska ulica 38, Slovenska
Bistrica, ki ga zastopa Jožica Kvas, odvetnica v Slovenski Bistrici, s sklepom z dne
17. 9. 2010 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe št. 322/87, ki
sta jo dne 15. 9. 1987 sklenila SGP Konstruktor Maribor, n. sol. o. TOZD gradbeništvo »Granit« Slov. Bistrica, ki ga je zastopal
direktor TOZD Feliks Kolar (sedaj Granit
proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Ljub
ljanska cesta 69, Slovenska Bistrica), kot
prodajalec, in DO Impol Slovenska Bistrica,
ki ga je zastopal glavni direktor Viktor Maček
(sedaj Impol d.o.o., Partizanska ulica 38,
Slovenska Bistrica), kot kupec;
– kupoprodajne pogodbe št. 378/88, ki
sta jo dne 13. 10. 1988 sklenila SGP Konstruktor Maribor, n.sol.o., TOZD gradbeništvo »Granit« Slov. Bistrica, ki ga je zastopal
direktor TOZD Feliks Kolar (sedaj Granit
proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Ljub
ljanska cesta 69, Slovenska Bistrica), kot
prodajalec, in DO Impol Slovenska Bistrica
(sedaj Impol d.o.o., Partizanska ulica 38,
Slovenska Bistrica) kot kupec;
kateri predmet so:
– po pogodbi št. 322/87 bivalni enoti
A in B v brunarici št. 6 v naselju brunaric na
Treh kraljih, zgrajenem na parc. št. 1147/2
in 1148/2, k.o. Kot in
– po pogodbi št. 378/88 apartmaji 2A,
2B, 3A in 3B v naselju brunaric na Treh kraljih, zgrajenem na parc. št. 1147/2 in 1148/2,
k.o. Kot,
sedaj: parc. št. 1147/22, 1147/23,
1147/10, 1147/11, 1147/12 n 1147/13, k.o.
Kot ter solastniški delež parc. št. 1147/6,
k.o. Kot do 1/16 (ene šestnajstine) v korist
vsakokratnega lastnika parc. št. 1147/22,
1147/23, 1147/10, 1147/11, 1147/12 in
1147/13, k.o. Kot.
Postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin je bil začet na podlagi kopij
kupoprodajnih pogodb št. 322/87 z dne
15. 9. 1987 in št. 378/88 z dne 13. 10. 1988
o prodaji opisanih nepremičnin, ker je predlagatelj s stopnjo verjetnosti izkazal, da je
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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 iz (2. točka
prvega odstavka 234. člena ZZK-1).
Vknjižba lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 1147/22, 1147/23, 1147/10,
1147/11, 1147/12 in 1147/13, pripisanih
pri vl. št. 337, k.o. Kot, se zahteva v korist predlagatelja Impol d.o.o., Partizanska
ulica 38, Slovenska Bistrica, matična številka 5040736000, do 1/1 (do celote), vknjižba lastninske pravice na nepremičnini parc.
št. 1147/6, k.o. Kot pa v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1147/22, k.o. Kot do
1/16 (do ene šestnajstine), v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1147/23, k.o. Kot
do 1/16 (do ene šestnajstine), v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1147/10, k.o.
Kot do 1/16 (do ene šestnajstine), v korist
vsakokratnega lastnika parc. št. 1147/11,
k.o. Kot do 1/16 (do ene šestnajstine), v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1147/12,
k.o. Kot do 1/16 (do ene šestnajstine), v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1147/13,
k.o. Kot do 1/16 (do ene šestnajstine).
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 17. 9. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 18/2007
Os-5621/10
Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni
zadevi upnika 1. Janeza Suhadolnika, Jurčičeva 35, Žužemberk in 2. Marije Grum,
Rakitna 10, Preserje, ki ju zastopa Lidija
Grbec, odvetnica v Ljubljani, proti dolžniku:
1. Joseju Emiliu Mariniču, Škalce 104, Slovenske Konjice, sedaj neznanega bivališča
in 2. Juani Francisci Makovec Marinič, Škalce 104, Slovenske Konjice, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 5.612,16 EUR
s pripadki, dne 8. 6. 2010 sklenilo:
dolžnikoma Joseju Emiliu Mariniču in
Juani Francisci Makovec Marinič, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica Sara Ahlin
Doljak, Tovarnška cesta 3, Logatec.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala vse do takrat, dokler dolžnika ali njun
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 8. 6. 2010
P 116/2010
Os-5585/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožečih strank: 1. Steva Vrliniča, Paunoviči 2,
Adlešiči; 2. Nikolaja Vrliniča, Paunoviči 2a,
Adlešiči in 3. Nade Kozan, Tribuče 2c, Čr-
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nomelj, ki jih zastopajo pooblaščenci Slavko
Sitar in ostali, odvetniki v Novem mestu, proti toženi stranki Vidnjević Zadruga, Paunoviči 2 oziroma neznani dediči Vidnjević Zadruge, zaradi ugotovitve lastninske pravice na
podlagi priposestvovanja, pcto 2.000,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 17. 8. 2010 postavlja začasnega zastopnika:
neznanim dedičem Vidnjević Zadruge,
Paunoviči 2, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Neznane dediče Vidnjević Zadruge, Paunoviči 2, Adlešiči, vse do
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 8. 2010
P 110/2010
Os-5586/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Velesiča, Marindol 3, Adlešiči, ki g zastopa pooblaščenec Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, proti toženima
strankama: 1. Zadruga Selakovič, Marindol
6, Adlešiči oziroma neznani in neznano kje
bivajoči njeni pravni nasledniki in 2. Zadruga Selakovič, Marindol 24, Adlešiči oziroma
neznani in neznano kje bivajoči njeni pravni
nasledniki, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine, pcto 3.000,00 €, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 19. 8.
2010 postavlja začasnega zastopnika:
1. Zadrugi Selakovič, Marindol 6, Adlešiči
oziroma neznanim in neznano kje bivajočim
njenim pravnim naslednikom in
2. Zadrugi Selakovič, Marindol 24, Adlešiči oziroma neznanim in neznano kje bivajočim njenim pravnim naslednikom.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko 1. Zadruga Selakovič,
Marindol 6, Adlešiči oziroma neznani in neznano kje bivajoči njeni pravni nasledniki in
2. Zadruga Selakovič, Marindol 24, Adlešiči oziroma neznani in neznano kje bivajoči
njeni pravni nasledniki, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 8. 2010
P 120/2010
Os-5655/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Roma, Bistrica 2, Črnomelj, proti toženi stranki Neznanim dedičem
neznanega bivališča po pokojnem Matiji
Romu, nazadnje stanujočem Koprivnik 24,
p. Kočevje, sedaj v Ameriki (neznana država), zaradi ugotovitve lastninske pravice
na podlagi priposestvovanja, pcto 900,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 31. 8. 2010 postavlja začasnega zastopnika
Neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojnem Matiji Romu, nazadnje
stanujočem Koprivnik 24, p. Kočevje, sedaj
v Ameriki (neznana država).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Matiji Romu,
nazadnje stanujočem Koprivnik 24, p. Kočevje, sedaj v Ameriki (neznana država),
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 31. 8. 2010
P 92/2010
Os-5692/10
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Karla Pluta, Masarykova cesta 28, Ljubljana, začasno Griblje
63, p. Gradac, ki ga zastopa pooblaščenec
Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki neznanim dedičem neznanega bivališča po umrlem Niku Zupaniču, nazadnje
bivajočemu na naslovu Celovška ul. 401,
Ljubljana, zaradi priznanja lastninske pravice pcto 400,00 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 8. 7. 2010 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po umrlem Niku
Zupaniču, nazadnje stanujočem na naslovu
Celovška ulica 401, Ljubljana.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po umrlem Niku Zupaniču,
nazadnje stanujočem na naslovu Celovška
ulica 401, Ljubljana, do takrat, dokler le-ti
ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili
pred sodiščem oziroma organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 7. 2010
P 81/2010
Os-5714/10
Okrajno sodišče v Črnomolju po okrožni sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Viktorja Gerduna, Glinškova
ploščad 18, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju,
proti toženim strankam 1) neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojnem Janku Jakšiču; 2) neznanim dedičem neznanega
bivališča po pokojnem Ivanu Žuniču, nazadnje stanujočem Žuniči 11, p. Adlešiči in 3)
neznanim dedičem neznanega bivališča po
pokojnem Juriju Žuniču, nazadnje stanujočem Žuniči 5, p. Adlešiči, zaradi ugotovitve
lastninske pravice, pcto 1.000,00 €, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne
23. 6. 2010 postavlja začasnega zastopnika
Neznanim dedičem neznanega bivališča
po pokojnem Janku Jakšiču; 2) neznanim
dedičem neznanega bivališča po pokojnem
Ivanu Žuniču, nazadnje stanujočem Žuniči 11, p. Adlešiči in 3) neznanim dedičem
neznanega bivališča po pokojnem Juriju
Žuniču, nazadnje stanujočem Žuniči 5, p.
Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko 1) neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Janku Jakšiču; 2),
neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Ivanu Žuniču, nazadnje stanujočem

Žuniči 111, p. Adlešiči in 3), neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Juriju
Žuniču, nazadnje stanujočem Žuniči 5, p.
Adlešiči, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 6. 2010
VL 47899/2008
Os-5587/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Dalipu Sevimu, Gubčeva ulica 5, Kranj - dostava, zaradi izterjave
757,30 EUR, sklenilo:
dolžniku Dalipu Sevimu, Gubčeva ulica 5,
Kranj - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Božidar Bohinc, Nadižarjeva 11, Kranj.
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 17. 6. 2010
VL 89730/2008
Os-5591/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, ki ga zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Karlu
Turku, Gregorčičeva ulica 6 19, Celje, ki ga
zastopa zak. zast. odv. Bernard Tajnšek,
Stanetova ulica 27, Celje, zaradi izterjave
6.845,50 EUR, sklenilo:
dolžniku Karlu Turku, Gregorčičeva
ulica 6 19, Celje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Bernard Tajnšek, Stanetova ulica 27, 3000
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 18. 6. 2010
VL 44957/2009
Os-5594/10
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 Mirsadu Haliloviću, Cesta Simona Blatnika 1, Velenje, zaradi izterjave
798,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Mirsadu Haliloviću, Cesta Simona Blatnika 1, Velenje, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Aleksandra Zlobec, Cankarjeva 9, Celje.
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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 1. 6. 2010
VL 77900/2009
Os-5596/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžnici Nadi Kukovec, Adamičeva ulica 9,
Ljubljana, zaradi izterjave 249,76 EUR, sklenilo:
dolžnici Nadi Kukovec, Adamičeva
ulica 9, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Rangus Borut.
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 23. 6. 2010
VL 87454/2009
Os-5599/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Pacinda Janu, Savska cesta 34,
Kranj, zaradi izterjave 269,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Pacinda Janu, Savska cesta 34,
Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Katarina Bradaška, Kidričeva 4b, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2010
VL 58430/2010
Os-5622/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Capodistria, proti dolžnici Makovac Kseniji, Ulica bratov Učakar 48, Ljubljana, ki jo
zastopa zakoniti zastopnik odv. Andrej Razdrih, Celovška 30, Ljubljana, zaradi izterjave
455,74 EUR, sklenilo:
dolžnici Makovac Kseniji, Ulica bratov
Učakar 48, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Andrej Razdrih, Celovška cesta 39, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-

ščenec 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 7. 7. 2010
VL 20654/2008
Os-5766/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki, je na podlagi določb prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (Uradni list RS, št. 96/99, 96/02),
dolžniku Gorazdu Koritniku, Na Kresu 11,
Železniki, v izvršilni zadevi VL 20654/2008
zaradi izterjave zneska 265,10 EUR s pp,
postavilo začasnega zastopnika Daniela Veharja, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni
zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem, oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 13. 9. 2010

Oklici dedičem
D 809/2009
Os-2119/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Sever
Jožefu, sinu Jožefa, upokojencu, Slovencu,
roj. 7. 9. 1924, poročenem, umrlem dne
20. 10. 2009, nazadnje stan. Vodnikova
ulica 9, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po Sever Jožefu, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zakonita dedinja po zapustniku zap. vdova Sever
Olga, ne pa potomci zapustnikove pokojne
polsestre Gros Romane, ki so neznanega
bivališča oziroma se ne ve, ali so sploh
še živi.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2010
III D 1552/2009
Os-4682/10
V zapuščinski zadevi po pokojni Olgi
Pukl, hčeri Filipa Pukla, roj. 22. 12. 1915,
umrli 4. 5. 2009, nazadnje stanujoči na naslovu Fabianijeva ulica 15, Ljubljana, državljanki RS, je naslovno sodišče odredilo
oklic.
Pokojna je napravila oporoko, s katero
je razpolagala v korist polbrata Miroslava
Terbovca in Boruta Jesenška. Oba navedena sta se dedovanju po zapustnici odpovedala, zato po pokojni nastopi dedovanje na
podlagi zakona.
Zapustnica je bila enkrat poročena, razvezana, otrok ni imela, starša sta umrla pred
njo. Zapustničina mati Karolina Pukl je zapustila le zapustnico. Zapustničin oče Filip
Pukl pa je zapustil sina Srečka Filipa Pukla,
sina Miroslava Terbovca, sina Vitodraga Pukla, hči Anico Šepec, hči Ado Čepin, sina
Rada Pukla, sina Ljuba Pukla ter zapustnico. Miroslav Terbovc zaradi odpovedi dedovanju ne pride v poštev kot dedič, naslovi in
osebni podatki naštetih in morebitnih drugih
dedičev pa sodišču niso znani.
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Sodišče poziva vse zapustničine morebitne dediče, da v roku enega leta od objave
tega oklica, sodišču priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2010
II D 1362/08
Os-5649/10
V zapuščinskem postopku po 1. 8. 2008
umrli Ivanki Križan, hčeri Neuwirth Luke,
upok., roj. 9. 4. 1918, drž. RS, razvezani,
nazadnje stan. Slomškov trg 12, Maribor,
pridejo v poštev kot dediči osebe neznanih
imen in naslovov.
Sodišče zato poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica, v skladu s 130. in 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2010
D 656/2009
Os-5460/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Krajnčič Urši,
roj. Berlak, hčeri Jakoba, roj. 17. 10. 1921,
državljanki Republike Slovenije, razvezani,
umrli 24. 8. 2009, nazadnje stan. Spodnji
Velovlek št. 49.
Ker se ne ve ali je kaj dedičev po pokojni
Krajnčič Urši, sodišče na podlagi prvega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od dneva objave tega oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 8. 2010

Oklici pogrešanih
N 29/2009
Os-5247/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Krajevne skupnosti
Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na
Krasu 75, ki jo zastopa predsednik Spačal
Jožef, ki ga zastopa odv. Tanja Marušič iz
Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Kogoj Vincenca, sina Jožefa, nazadnje stanujočega Banjšice 114, ki
ga zastopa Center za socialno delo Nova
Gorica.
O pogrešanem, razen izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa,
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Kogoj
Vincenca, sina Jožefa, Banjšice 114, naj to
javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2010
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2010
Os-5862/10
Skladno z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l.
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04,
72/05, 127/06, 67/07, 45/08 in 96/09) objavljam
poziv
predstavniškim organom občin in drugim
pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, da se predlagajo
kandidati za 130 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Mariboru.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ki je zdravstveno in osebnostno
primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
veje oblasti ter aktivno obvlada slovenski
jezik.
Predloge je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, najkasneje
do 15. 11. 2010.
Okrožno sodišče v Mariboru
Predsednica sodišča
okrožna sodnica – svetnica
Alenka Zadravec
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Hudelja Tadej, Ulica Drine Gorišek 15,
Limbuš, zavarovalno polico, št. 50500057732
in 50500057755, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnc-314844
Hudelja Tadej, Ulica Drine Gorišek 15,
Limbuš, zavarovalno polico, št. 50500057732
in 50500057755, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnb-314845
Rakar Gordana, Fala 39, Selnica ob Dravi,
zavarovalno polico, št. 50500003413, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnj-315012

Spričevala preklicujejo
Babič Domen, Trubarjevo naselje 4,
Rimske Toplice, indeks, št. 18090018, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje
2009. gnc-314819
Bagari Sara, Kržičeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo
Gimnazije Šentvid v Ljubljani, izdano leta
2003 in 2004. gnu-314801
Barčot Maja, Regentova 4/b, Ankaran –
Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Izola, izdano leta 1992.
gnt-314902
Bečirevič Rok, Cesta II. grupe odredov
13c, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
medijske in grafične šole, izdano leta 2009.
gnq-315030
Beganović David, Ulica Osvobodilne
fronte 11, Izola – Isola, spričevalo 1., 2.
in 3. letnika Srednje ekonomsko-poslovne
šole Koper, izdano leta 2006, 2007 in 2008.
gnb-314995
Bektešević Ineta, Ljubljanska cesta 106,
Šmarje-SAP, spričevalo 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole, izdano leta
2009. gnu-315026
Bergant Rok, Polje, cesta VI 16,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za farmacijo in zdravstvo
v Ljubljani, izdano leta 1997. gnm-315013
Bilanović Josip, Zlato polje 2, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole v Kranju, izdano leta 1986, 1987.
gnw-314824
Bilanović Josip, Zlato polje 2, Kranj,
obvestilo o uspehu za 3. letnik Srednje
gradbene šole v Kranju, izdano leta 1988.
gnv-314825
Bizjak Katja, Rakitna 75, Preserje,
spričevalo o končani OŠ Preserje, izdano
leta 2000. gnq-315055
Boh Irena, Zalog 37, Škofljica, spričevalo
od 1. do 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 1985 do 1989,
izdano na ime Kraljič Irena. gnn-314808
Bohorč Špela, Košnica pri Celju 29/e,
Celje, spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 2002. gnv-314950
Bohorč Špela, Košnica pri Celju 29/e,
Celje, spričevalo 2. letnika Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 2003. gnu-314951

Bohorč Špela, Košnica pri Celju 29/e,
Celje, spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 2004. gnt-314952
Bohorč Špela, Košnica pri Celju 29/e,
Celje, spričevalo 4. letnika Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 2005. gns-314953
Božič Mitja, Ulica pohorskega bataljona
95, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje pomorske in prometne šole v
Portorožu, izdano leta 1985, 1986, 1987,
izdano na ime Polak Mitja. gnr-315033
Božič Nataša, Zagozd 10, Dole pri
Litiji, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Litiji, izdano leta 1999,
2000. gno-314832
Božič Nataša, Zagozd 10, Dole pri Litiji,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Litiji, izdano leta 2000.
gnp-314831
Breznik Tadej, Ravenska 42/a, Beltinci,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Murska Sobota, št. I-EG/159, izdano leta
2005. gnt-314977
Bunc Gregor, Ulica Matije Blejca 12,
Kamnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Ljubljana, smer gradbeni
tehnik. gnq-314805
Cvirn Manca, Podgorje 83/a, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana – Šentvid, izdano leta
2008. gnr-314879
Čolić Tamara, Orlova ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnb-315045
Čurin Anita, Gradišnikova ulica 6,
Borovnica, spričevalo 4. letnika BIC
Gimnazije in veterinarske šole Ljubljana,
izdano leta 2009. gny-314822
Delić Munisa, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, spričevalo 3. letnik Ekonomske
šole Kamnik, izdano leta 2006. gnt-315027
Dević Goran, Cesta 4. julija 50, Krško,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 2007. gns-314907
Dežman Alina, Vaše 31A, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Preska, izdano leta
2001. gnj-314987
Došan Tanja, Topole 23, Mengeš,
spričevalo 3. in 4. letnik Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1995, 1996. gnw-315049
Došan Tanja, Topole 23, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1996. gnv-315050
Drame Alja, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2005. gni-314913
Dulmin Anja, Podpreska 12, Loški Potok,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Poljane.
gno-314807
Durić Morena, Slovenska 5, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2002.
gny-314847
Dushaku Ljuljzim, Litijska cesta 14, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu CPI, Cene
Štupar, izdano leta 2000. gnm-314859
Erman Mateja, Vegova 6, Domžale,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2010. gnh-314864

Farčnik Nejc, Koroška ulica 16, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2006. gnv-315025
Ferk Lavra, Mariborska cesta 27,
Dravograd, spričevalo 2. letnika Evropske
gimnazije Slovenj Gradec. gnx-314852
Ficko Dejan, Prijateljev trg 1, Ribnica,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole, št. 1323,
izdano leta 2002. gnu-314851
Figar Alja, Mestni log IV/3, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kočevje
– ekonomski tehnik, izdano leta 2005.
gns-315053
Furlani Klavdija, Brje 65/s, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske in ekonomske šole Nova Gorica,
izdano na ime Hvala Klavdija. gng-314840
Furlanič Alja, IX korpus 17, Izola – Isola,
spričevalo 1. letnika Zdravstvene šole –
bolničar, negovalec. gnv-315000
Gajić Snežana, Savska cesta 18/c, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije v
Kranju, izdano leta 2010. gnk-315036
Gale Peter, Moše 3, Smlednik, spričevalo
3. letnika Srednje biotehniške šole Naklo,
izdano leta 2006. gne-314992
Galič Blaž, Omahnova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Danile Kumar.
gnj-314937
Gazvoda Janja, Črmošnjice pri Stopičah
28, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika
ter poklicne mature Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2004, 2005.
gne-314971
Gergek Berta, Malečnik 143, Malečnik,
spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole Celje, št.
C-2000/1, izdano leta 2000. gnx-314898
Gerjol Maja, Lavrica, Dolenjska cesta
315, Škofljica, spričevalo 1. letnika Srednje
medijske in grafične šole, izdano leta 2008.
gni-314888
Gindicizioni Aleksandra, Podpeč 29a,
Preserje, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole, izdano leta 2006. gnf-314841
Grigić Kristijan, Regentova ulica 4a,
Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 2007.
gnw-314799
Grković Vesna, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2005. gnt-314802
Habat Sara, Mengeška cesta 39, Trzin,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2006. gne-314892
Hajdarević Anja, Spodnje Gorje 202,
Zgornje Gorje, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske in turistične šole v Radovljici,
izdano leta 2008. gng-314965
Hari Sandra, Korovci 31, Cankova,
spričevalo 3. letnika Biotehniške šole
Rakičan, izdano leta 2008. gnt-315052
Hevir Teja, Borova vas 3, Maribor, indeks,
št. 18051808, izdala Filozofska fakulteta.
gne-314867
Hochkraut Silva, Male Grahovše
1, Laško, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole Zagorje, izdano leta 1998.
gnc-314969
Hochkraut Silva, Male Grahovše
1, Laško, spričevalo 2. letnika Srednje
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gostinske šole Zagorje, izdano leta 1999.
gnb-314970
Hribar Anja, Igriška ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona
Aškerca Ljubljana, izdano leta 2003.
gnr-314854
Hribar Anja, Igriška ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Antona
Aškerca Ljubljana, izdano leta 2004.
gnq-314855
Hrovat Matic, Podgorica 72, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2005. gnv-314925
Ilić Tamara, Pot na Rakovo jelšo 114,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Livada,
izdano leta 2004. gnd-314918
Ilić Živka, Bobrova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole Ljubljana, št.
3439/II, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
gnk-314886
Imširović Armin, Podvine 9, Zagorje
ob Savi, spričevalo 2. letnika Gimnazije
in ekonomske srednje šole Trbovlje.
gnc-314919
Ivančič Špela, Krka 41, Novo mesto,
diplomo Fakultete za družbene vede
Ljubljana, leta 2009. gnn-315058
Jakulin Andrej, Na otoku 10, Celje, indeks,
št. II-S/764, izdala Srednja tehniška šola v
Celju, izdano leta 1984. gnm-315009
Jančar Mateja, Novo Polje, Cesta XII/6b,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za farmacijo in zdravstvo,
izdano leta 1998, izdano na ime Mejač
Mateja. gnq-314830
Jankovič Kaja, Steletova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gny-314926
Jaušovec Katja, Bevkovci 5, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 2003. gnl-314985
Jurčič Anita, Stantetova 5, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Novem mestu, izdano leta 1991, izdano na
ime Oplotnik Anita. gnh-315043
Juvan Darja, Jamova cesta 48, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika ŠCPET. gnu-314876
Juvan Klavdij, Sp. Razbor 33, Ožbalt,
potrdilo o opravljeni maturi Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2009. gnq-315005
Kavčič Maja, Rihtarovci 6, Radenci,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Franca
Miklošiča, izdano leta 2004. gns-314903
Kavčič Maja, Rihtarovci 6, Radenci,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Franca
Miklošiča, izdano leta 2005. gnr-314904
Kavčič Maja, Rihtarovci 6, Radenci,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Franca Miklošiča, izdano leta 2005.
gnq-314905
Kiraly Viktorija, Mlinska ulica 7, Lendava
– Lendva, spričevalo Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, št. II/404,
izdano leta 1983, izdano na ime Kulčar
Viktorija. gnm-315059
Kočevar Renata, Rožna dolina, Cesta
XV/32, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika ŠC PET, izdano leta 2002, 2003,
2004. gnx-315048
Kogoj David, Cesta železarjev 4a,
Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika EGSŠ
Radovljica, izdano leta 2003 in 2004.
gnn-314858
Kološa Barbara, Cankarjeva ulica 50,
Murska Sobota, indeks, št. 18060875, izdala

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje
2006. gnj-314812
Košir Špela, Gobnik 21, Gabrovka,
indeks, št. 71070102, izdala Biotehniška
fakulteta. gns-314978
Kozmos Martin, Topol pri Medvodah
4, Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ljubljana – Šiška, izdano leta
2006, 2007. gnz-314871
Kramberger Ivan, Kunova 42, Spodnji
Ivanjci,
indeks,
št.
12110190615.
gnx-314998
Kraševec Martin, Kolodvorska 16,
Postojna, spričevalo od 1. do 3. letnika ESŠ
Boris Kidrič Ljubljana, izdano leta 1980,
1979 in 1978. gnq-314980
Krivic Klemen, Zgoša 22, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika
Tehniškega šolskega centra Kranj, izdano
leta 2009. gnr-314954
Križanec Harold, Lerchingerjeva 1,
Rogatec, spričevalo 4. letnika Srednje
tehniške
šole,
izdano
leta
1984.
gne-314842
Križanec Nadica, Klenovec Humski 74,
Hum na Sutli, spričevalo o zaključnem izpitu
Steklarske šole Rogaška Slatina, št. 117,
izdano leta 1991, izdano na ime Irgeher
Nadica. gnx-314873
Križman Valentina, Krašce 2, Moravče,
indeks, št. 11070345, izdala Zdravstvena
fakulteta. gnd-314993
Kržič Ana, Cilenškova 33, Ljubljana,
spričevalo poklicne mature Srednje poklicne
in strokovne šole Bežigrad Ljubljana, izdano
leta 2005. gno-315007
Kuhar Katarina, Čelevec 26, Šmarješke
Toplice, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Splošne gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2009. gnx-314823
Kuhar Klemen, Visoko 119g, Visoko,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Kranj, izdano leta 2007,
2008. gng-315040
Lalić Slavica, Golarjeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
železniške šole Ljubljana, izdano leta 1990
in 1991, izdano na ime Jovanovič Slavica.
gnp-314931
Lampe Naja, Rudnik 20, Kočevje,
maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Kočevje, izdano leta 2003 in
2004. gnj-314887
Ličar Mitja, Novi dom 25/a, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2005.
gns-315003
Linar Simon, Partizanska 43/b, Gornja
Radgona, spričevalo o končani OŠ SŠGT
Radenci. gne-314942
Ljubi Sanja, Dol. Karteljevo 28/c, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Splošne
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005.
gnw-314874
Logar Rok, Javornik 65, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Ravne na Koroškem, izdano leta
2009. gnn-314883
Lukač Barbara, Sava 10a, Sava, indeks,
št. 18040034, izdala Filozofska fakulteta.
gnp-314806
Malenšek Jaka, Dragomelj 95, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2007. gnl-314810
Mateljan Tina, rimska cesta 25A,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje upravno administrativne šole,

izdano leta 2005, 2006, 2007, 2008.
gns-315028
Matić Anja, Savska cesta 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnr-315029
Mavsar Primož, Cesta 23/a, Krško,
indeks, št. 51054824, izdala FKBV v
Mariboru. gnp-314881
Medved Dušan, Preradovičeva ulica
17a, Maribor, spričevalo o končani OŠ
Mirana Jarca Ljubljana, izdano leta 1981.
gno-315057
Mehle Silvija, Studenec 8, LjubljanaPolje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2009. gno-315032
Mernik Matilda, Bezina 55, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijsko živilske šole Celje – vrtnar,
cvetličar, izdano leta 1991. gne-315017
Mezgec Špela, Oprešnikova 51, Kranj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, št.
III/668, izdano leta 2003. gnh-315014
Mihelič Lea, Jarška cesta 36/a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2006. gnz-314921
Močnik Denis, Gubčeva ulica 2b, Dob,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole v Domžalah, izdano leta 1999,
2000, 2001. gnc-315044
Mohorič Renata, Spodnji Otok 1,
Radovljica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2004. gnr-314804
Mušič Lucija, Zadružniška ulica 48,
Mengeš, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
šole Domžale, izdano leta 2005, 2007.
gnx-315023
Nadbath Natalija, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gny-315022
Naglič Lilijana, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole na Jesenicah, izdano
leta 1991, izdano na ime Mavsar Lilijana.
gnm-314959
Nemet Sandi, Arharjeva cesta 2,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomsko komercialne šole v
Postojni, izdano leta 2006. gnz-315046
Nosan Tanja, Podbreznik 110, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika in spričevalo
poklicne mature SŠGT Novo mesto.
gnu-314901
Oluič Grega, Archinetova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2004. gnc-314894
Oman Nika, Nova ulica 4, Koper –
Capodistria, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika SGTŠ Izola, izdano
leta 2008 in 2009. gnn-314983
Ostojić Dario, Brezovci 35, Puconci,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2008. gng-314940
Ostojić Dario, Brezovci 35, Puconci,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2009. gnf-314941
Ostojić Dario, Brezovci 35, Puconci,
obvestilo o uspehu pri splošni maturi
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2009.
gnh-314939
Otrin Gašper, Polje, cesta XVIII 12,
Ljubljana-Polje, spričevalo 3. in 4. letnika in
spričevalo o poklicni maturi Ekonomske šole
Ljubljana. gnz-314996
Pate Janez, Levčeva ulica 8, Ljubljana,
indeks, št. 20200815, izdala Pravna
fakulteta. gnq-314930
Penko Barbara, Šercerjeva 18, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Nova Gorica. gnp-314981
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Penko Barbara, Šercerjeva 18, Ilirska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Nova gorica. gno-314982
Perčič Aleš, Partizanska cesta 40, Kranj,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole v
Kranju – ekonomska gimnazija, izdano leta
2003. gny-314897
Pintarič Rok, Ulica Gradnikove brigade 6,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu 2. letnika, izdal Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacijo.
gny-314922
Pišler Staša, Gradišče 15c, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
pedagoške smeri Ljubljana, izdano leta
1978. gnw-314924
Podgornik Tina, Staretova ulica 14,
Domžale, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2003. gnn-315008
Podlesnik Roman, Cesta v Rastke 17,
Ljubno ob Savinji, spričevalo 3. letnika
Srednje gradbene šole Kranj, izdano leta
1992. gni-314863
Podlesnik Roman, Cesta v Rastke 17,
Ljubno ob Savinji, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole v Kranju,
izdano leta 1992. gnj-314862
Popović Barbara, Dolenji Vrh 9, Trebnje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Splošne
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2007,
2008 in 2009. gny-314997
Poprask Danijel, Škorno 32, Šmartno ob
Paki, spričevalo OŠ bratov Letonje, izdano
leta 1989. gnj-314837
Potočnik Zoran, Pod gradom 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje
rudarske šole Velenje, izdano leta 1991.
gno-314882
Povšič Mišel, Rotarjeva 10a, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Nova Gorica, Umetniška gimnazija, izdano
leta 2005. gnc-314869
Požgaj Teja, Mala dolina 12, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo 1. in 3. letnika
Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano
leta 2006 in 2007. gnc-314944
Pranjić Katarina, Prešernova 40, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Živilske
šole BIC Ljubljana, izdano leta 2010.
gnl-314935
Prekpaljaj Daniel, Cesta železarjev 15,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Kranj, izdano leta 2004. gni-315038
Prinčič Aleš, Prisoje 4, Koper –
Capodistria,
maturitetno
spričevalo
Gimnazije Koper, izdano leta 2001.
gni-314838
Pršin Luka, Cesta na Brdo 86, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana –
Šiška, izdano leta 2003. gnb-314870
Rakuljić Peter, Zaboršt pri Dolu 72C,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2004.
gni-314988
Redžić Šeherizada, Križ 74a, Komenda,
spričevalo o končani OŠ Mengeš, izdano
leta 2003. gnp-315006
Ribič Špela, Gorenjska cesta 31b,
Radovljica, spričevalo 1. letnika Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano
leta 2006. gnk-314861
Roglevski Gregor, Prečna pot 1, Zagorje
ob Savi, spričevalo 4. letnika Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2009.
gnz-314821
Rojc Aleš, Cesta na Plužine 21, Cerkno,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2005. gns-314828

Rotovnik Maja, Gorica 36/f, Celje,
maturitetno spričevalo Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2005. gnp-314956
Rotovnik Tilen, Čečovje 1, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2005.
gnm-314834
Rotovnik Tilen, Čečovje 1, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2004.
gnl-314835
Rotovnik Tilen, Čečovje 1, Ravne na
Koroškem, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ravne na koroškem, izdano leta 2006.
gnn-314833
Rotovnik Tilen, Čečovje 1, Ravne na
Koroškem, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
2006. gnk-314836
Rozman Ana, Linhartova cesta 84,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Savsko
naselje, izdano leta 2001. gnh-314889
Rozman Nastja, Dežmanova 3, Lesce,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, izdano leta 2009.
gnx-314848
Rozman Nastja, Dežmanova 3, Lesce,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, izdano leta 2008.
gnw-314849
Rozman Nastja, Dežmanova 3, Lesce,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, izdano leta 2007.
gnv-314850
Rus Tine, Gradnikove brigade 6,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jožeta
Moškriča, izdano leta 2004. gnk-314986
Rušec Gitner Tina, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje
šole Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica, izdano
leta 1999 in 2000. gnh-314989
Saje Gregor, Britof 308, Kranj, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje trgovske šole Kranj, izdano
leta 1996, 1997 in 1998. gnn-314933
Silak Amanda, Slomi 16, Polenšak,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj.
gnr-315054
Simović Tjaša, Miheličeva cesta
28, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije Šentvid. gnk-314936
Skvarča
Andraž,
Zabočevo
4a,
Borovnica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 2005. gnl-314860
Smerke Aleksander, Lutrško selo 27,
Otočec, spričevalo 8. razreda OŠ Otočec,
izdano leta 2001. gnt-315002
Smrekar Ana, Cezanjevci 22, Ljutomer,
spričevalo poklicne mature SŠGT Radenci.
gnd-314943
Sodja Nataša, Kromberška cesta 2,
Nova Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole, izdano leta
1998. gng-315015
Stoiljković Naja, Vrhnika pri Ložu 48,
Stari trg pri Ložu, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2006 in 2007.
gnb-314920
Stojanović Irena, Dolga poljana 12,
Vipava, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Škofijske gimnazije Vipava, št.
383, izdano leta 2005. gny-314972
Stražar Andreja, Badovinčeva 8,
Laško, spričevalo 1. in 2. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju – smer trgovec,
izdano leta 2002 in 2003. gnz-314846
Strgaršek Asja, Sallaumines 5/a,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Trbovlje, izdano leta 2006. gnl-315035
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Šavc Maja, Mladinska ulica 31, Vuzenica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2002. gnq-315034
Šavc Miha, Troblje 35/e, Slovenj Gradec,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Slovenj Gradec, izdano
leta 2002 in 2003. gnz-314946
Šergan Sabina, Prekopa 21, Vransko,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2003. gnd-315018
Šergan Sabina, Prekopa 21, Vransko,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, št. I-TT/213,
izdano leta 2004. gnc-315019
Šilek Anton, Kozji vrh 3, Podvelka,
spričevalo o končani OŠ Brezno Podvelka,
izdano leta 1971. gnx-314973
Škodič
Tomotej
Aleksander,
Neubergerjeva ulica 13, Ljubljana, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2009 in
2010. gnm-314809
Šolar Branka, Podblica 9, Zgornja
Besnica, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 1992,
izdano na ime Lašič Branka. gnv-314829
Šolar Sara, Groblje pri Prekopi 8,
Šentjernej, spričevalo 3. letnika SŠOF.
gng-314915
Špringer Martin, Smuška cesta 9, Semič,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Novo
mesto – SEŠTG, št. II/E-637, izdano leta
2007. gnv-314875
Štajer Rebeka, Klanska ulica 19,
Medvode, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2007. gnb-314895
Šterpin Barbara, Jadranska cesta 48,
Ankaran – Ankarano, spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta
2008 in 2009. gnq-314984
Šumrada Laura, Nadlesk 22, Stari trg
pri Ložu, indeks, št. 18091029, izdala
Filozofska fakulteta. gns-314803
Tiček Grega, Cesta II. grupe odredov
62D, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 3.
letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
gnr-314929
Turk Mihaela, Cesta 24. junija 35,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar. gnk-314911
Ucman Janja, Ulica Slavka Gruma 38,
Novo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto. gnw-314899
Ucman Janja, Ulica Slavka Gruma 38,
Novo mesto, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2006. gnv-314900
Vidic Urša, Peruzzijeva 24a, Ljubljana,
indeks, št. 12130262950, izdal Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
Ljubljana. gnh-315039
Vidmar Špela, Trubarjeva 61, Ljubljana,
indeks, št. 18051326, izdala Filozofska
fakulteta. gnc-314927
Vidmar Vesna, Resa 21, Straža,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2001 do 2003. gnw-314949
Volk Rok, Šempeter v Savinjski dolini,
Savinjska ulica 11, Žalec, maturitetno
spričevalo Splošne in strokovne gimnazije
Lava, šolski center Celje, izdano leta 2004.
gno-314932
Vovk Nick, Ulica Hermana Potočnika
34, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 2008, 2009.
gnf-315041
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Vovk Tamara, Ul. Bojana Vodopivca
5, Dornberk, spričevalo 8. razreda OŠ
Toneta Čufarja Jesenice, izdano leta 1991.
gns-314853
Vrenjak Martina, Koprska 10, Portorož –
Portorose, spričevalo 1. letnika Gimnazije
splošne smeri v Piranu, izdano leta 2008.
gnu-314826
Zadravec Nejc, Cvetkova 18, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika SŠGT Radenci.
gnw-314999
Zakrajšek Staša, Zadružna ulica
6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Celje Center, izdano leta 2008.
gnk-314961
Zanjkovič Bojan, Gibina 8, 9246 Razkrižje,
indeks, izdala Srednja mlekarska šola v
Kranju, izdano leta 1987. gnr-314979
Zavodnik Taj, Poklukarjeva ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Škofijske
klasične gimnazije, izdano leta 2009.
gnb-314820
Zupanc Renata, Galicija 53/c, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana,
izdano leta 2001, izdano na ime Doler
Renata. gno-314957
Žagar Aleš, Wolfova 12, Leskovec pri
Krškem, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje kovinarske in elektro tehniške
usmeritve Krško, izdano leta 1987 do 1990.
gnf-314991
Železnik Matevž, Murnova ulica 7, Pivka,
spričevalo 8. razreda OŠ Pivka, izdano leta
2002. gnu-314976
Živec Martin, Gogalova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol Bežigrad, izdano leta
1982. gnw-315024
Žumbar Tadej, Pristava 21b, Cirkulane,
indeks, št. 30015199, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo. gnh-314964

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1973813.
Ob-5910/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1467599.
Ob-5911/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1999357.
Ob-5912/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1974951.
Ob-5913/10
Aksentieva Sandra, Retnje 11, Križe,
študentsko izkaznico, št. 19466181,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnw-314974
Bačar Matija, Mladinska 2, Izola –
Isola, vozno karto, št. 04492, izdal Veolia
transport. gnu-315001
Bajramović Simon, Ul. Danila Zelena 6,
Koper – Capodistria, vozno karto, št. 9153,
izdal Veolia transport. gnv-314975
Bašić Mirza, Pot na Fužine43, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehniških strok. gng-314865
Beckwith
Lyndsey, Topniška
31,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
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19529658, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnm-314934
Bibič Kornelija, Stiplovškova ulica 6,
Brežice, študentsko izkaznico, št. 19824841,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnl-314885
Bossman Karin, Šolska ulica 1, Portorož
– Portorose, študentsko izkaznico, št.
21080040, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnd-314843
Bratuša Klemen, Bistrica ob Sotli 59B,
Bistrica ob Sotli, študentsko izkaznico, št.
21091174, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnl-314960
Brinovec Ivan, Štekličeva ulica 1,
Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500025521000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd-314872
Bukovec Anja, Cesta na Laze 22,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19418851, izdala Ekonomska fakulteta.
gnn-314908
Cebin Matej, Gornje Lepovče 29, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 11090012, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnj-314912
DZS d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana,
licenco, št. GE003478/1070 za vozili z reg.
št. LJ J9-46E. gnz-315021
Enerkon d.o.o., Žeje pri Komendi 107,
Komenda, štampiljko z napisom – zgoraj
je logotip ENERKON spodaj piše merilna
oprema, v tretji vrstici pa naslov ENERKON
d.o.o. Žeje pri Komendi 107. 1218 Komenda.
Velikost žiga 4cm X 1cm. Žig je označen s
številko 11. gnp-315031
Fiket Jovančević Leonarda, Dolnji Zemon
86b, Ilirska Bistrica, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gne-315042
Golob Nejc, Tomanova ulica 16, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21050200, izdala
FDV Ljubljana. gnm-314884
Greifoner Aleš, Maistrova ul. 1, Šentilj
v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št.
20021229, izdala Fakulteta za logistiko.
gnl-315060
Grom Jerko, Rutarjeva ulica 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19452827, izdala
Ekonomska fakulteta. gno-314857
Javoršek Jan, Tolminska ulica 14,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana, št. 0005995840.
gnt-314877
Jericijo Neja, Podsabotin 16, Kojsko,
vozno karto, št. 1008218, izdal Avrigo d.d.
gnt-314827
Kastelic Uroš, Cesta na postajo 78,
Brezovica pri Ljubljani, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za poklic Zobotehnik,
izdal Zdravstveni dom Ljubljana, leta 1994.
gni-314917
Kladnik Boštjan, Nevlje 16, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 11250120223,
izdala Interes d.o.o. Ljubljana. gnb-314945
Kodermac Polona, Podsabotin 10 A,
Kojsko, študentsko izkaznico, št. 71030677,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnh-314814
Korošec Edo, Kamniška 19, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 19514258,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnd-314818
Kraševec Denis, Iga vas 39/c, Stari trg pri
Ložu, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
št. 0000000040414. gnd-314968
Kvržić Mirko, Žamenci 2, Dornava,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500006259000, izdajatelj Cetis Celje.
gnf-314916

Ladsatter Aleksander, Ulica Cvetka
Jerina 1, Štore, študentsko izkaznico, št.
09990472, izdala Fakulteta za pomorstvo in
promet v Portorožu. gnl-315010
Lipoglavšek Irena, Na Dolih 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01009043, izdala
Pedagoška fakulteta. gni-314938
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska
ulica 33/c, Slovenska Bistrica, dovolilnico
za Ukrajino z oznako 804/03, št. 002258.
gny-314947
M – Transport d.o.o., Kocbekova cesta
008, Ljubečna, dovolilnico za BiH z oznako
070/11, št. 1010315 in dovolilnico za
Makedonijo z oznako 807/11, št. 003290.
gnk-314815
Maier Urša, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18040669, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-314868
Malec Antonija, Sp. Škofije 34/a, Škofije,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomsko
poslovna šola Koper. gnf-315016
Marinko Rok, Zikova 12, Kamnik, dijaško
izkaznico, izdal ERSŠG Ljubljana, št.
0000000044587. gnf-314966
Mejač Luka, Zadobrovške 53, LjubljanaPolje, študentsko izkaznico, št. 64090213,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnh-314914
MI Soleks d.o.o., Kovinarska ulica 011,
Celje, dovolilnico za BiH z oznako 070/11,
št. 1011117. gnj-314816
Mikl Samo, Svenškova 3, Maribor, študentsko izkaznico, št. 11050218, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana. gnh-314839
Mlinarič Sanja, ulica 25 maja 16, Ptuj,
dijaško izkaznico, izdala SGBŠ Maribor, št.
0005964948. gnu-315051
Mulalić Emir, Usnjarska cesta 9, Kamnik,
potrdilo o opravljenem tečaju za poklic
zidarja, Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008.
gnn-314958
Oblak Miha, Pod hribom I/11, Grosuplje,
dijaško izkaznico, izdala Srednja medijska in
grafična šola leta 2008. gnp-314856
Obrenović Zoran, Adamičeva ulica 17,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET v
Ljubljani. gnk-314811
Okoren Gaj, Zakrstnik 61, Šmartno pri
Litiji, dijaško izkaznico, št. 21175964991902.
gnq-314955
Pavlič Ana, Papirniška ulica 13a, Krško,
študentsko izkaznico, št. 21090416, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnv-314800
Pavlin Tamara, Breg 24B, Žirovnica,
službeno
izkaznico,
št.
107017,
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
gng-314990
Pikelj Jerneja, Dobrljevo 17, Čemšenik,
študentsko izkaznico, št. 27005770,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnp-314906
Podveršič Rudolf, Dolnje Cerovo 8,
Kojsko, kartice za digitalne tahografe,
št. 107050001404510, izdal Cetis, d.d.
gnc-314994
Radovan Katica, Dolenje Mokro Polje
33, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
11060136, izdala Zdravstvena fakulteta v
Ljubljani. gnz-314896
Ravnihar Katarina, Ulica Gustla Štravsa
5, Jesenice, študentsko izkaznico, št.
18090872, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gni-314813
Rojec Matej, Soška ulica 46, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19485854, izdala
Ekonomska fakulteta. gnf-314891
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Roni Kjerimi, Ul. P. Nedelkovski 75-6,
Skopje, Makedonija, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500026466000, izdal Cetis
d.d.. gnl-314910
Sedlarević Slavica, Cesta železarjev
26, Jesenice, študentsko izkaznico, št.
27091655, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnj-314962
Sila Jernej, Rimska cesta 20, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 63080203, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gni-314963
Slak Sandi, Gorenji Globodol 1, Mirna
Peč, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019608000, izdajatelj Cetis Celje.
gnr-315004
Stemberger Kaja, Ulica Nikola Tesla
15, Domžale, študentsko izkaznico, št.
18080825, izdala Filozofska fakulteta.
gns-314878
Škrabar Aljaž, Partizanska cesta 10/a,
Trbovlje, dijaško izkaznico, izdala STPŠ
Trbovlje. gnk-315011
Šmalc Dejan, Smrečnikova ulica 26,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
31980146, izdala Fakulteta za farmacijo.
gng-314890
Štorman Matic, Vrh nad Laškim 28a,
Laško, študentsko izkaznico, št. 22071530,
izdala Fakulteta za šport. gnb-315020
Tehovnik Domen, Zg. Senica 22J,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
26108811, izdala Fakulteta za gradbeništvo.
gnx-314923
Torkar Jurij, Pregljeva ulica 89, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18080925, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnj-315037
Verbe Jana, Zavrstnik 4, Šmartno pri
Litiji, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500022286000, izdajatelj Cetis Celje.
gnq-314880
Vintar Primož, Orehovo 39, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 64090361, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gny-315047
Vujinovič Slavko, Mlaška cesta 8a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 64070461, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnp-315056
Zabukovec Damjan, Straža 28/a,
Šentrupert, študentsko izkaznico, št.
19427717, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gne-314967
Zgonc Borut, Ulica bratov Babnik
83, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19794095, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gne-314817
Žaga – Zora d.o.o., Belokranjska cesta
40, Črnomelj, potrdilo o opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu,
izdano na ime Puš Matjaž, št. 609871,
izdano leta 1997. gnx-314948
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