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Javni razpisi
Št. 611/10
Ob-6000/10
Na podlagi Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07
– ZUP-E in 48/09), Proračuna Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in
2011(Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06
– ZDru-1 in 112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS,
št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in
80/07, 89/08 in 102/09), Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 51/06) in Pogodbe ERANET CORE-ORGANIC št. 249667 z dne
22. 7. 2010, Republika Slovenija, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana objavlja
1. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet 1. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih in razvojnih raziskovalnih projektov
s področja ekološkega kmetijstva in prehranskih sistemov za naslednja tematska
raziskovalna področja:
(1) Poljedelska pridelava: oblikovanje
robustnih in produktivnih poljedelskih sistemov na ravni polj, kmetij in pokrajin;
(2) Kakovost: zagotavljanje kakovosti in
varnosti ekološko pridelane hrane vzdolž
celotne verige.
Podrobnejši opis tem, vključenih v posamezno tematsko raziskovalno področje je
vključen v Smernice za prijavitelje (Guideline for Applicants), objavljene na spletnem
naslovu http://www.coreorganic2.org/.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V tem razpisu sodeluje naslednjih 21
evropskih držav (v nadaljevanju: sodelu-

joče države): Avstrija, Belgija (Flandrija),
Češka republika, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška,
Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija
in Velika Britanija.
Vsaka sodelujoča država razpisa bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih
partnerjev pri projektu, v skladu s svojimi
nacionalnimi pravili financiranja.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji
v mednarodnem konzorciju s partnerji iz
ostalih sodelujočih držav in sicer slovenske
raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št.126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz državnega ali lokalnega proračuna,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati:
– pravočasno oddana predprijava za
projekt,
– pravočasno oddana končna prijava za
projekt.
Oddaja predprijave je pogoj za oddajo
končne prijave.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav
v posameznem projektu sestavljajo nadnacionalni raziskovalni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega
projekta morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj treh različnih sodelujočih držav, od katerih mora biti en koordinator projekta. Partnerji iz držav, ki niso sodelujoče
države ali držav, ki ne zagotavljajo financiranja za posebno tematsko področje poziva,
lahko sodelujejo v raziskovalnem konzorciju
kot dodatni partnerji, če zagotovijo financiranje iz lastnih virov ali virov, ki ne izhajajo iz

konzorcija CORE 2. Ti prijavitelji niso upoštevani v minimalnih zahtevah upravičenih
partnerjev in držav v merilih o izpolnjevanju
pogojev CORE Organic 2.
Vodja slovenskega dela projekta mora
izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1
in 112/07).
Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri
mednarodnem projektu v okviru tega razpisa, morajo biti poimensko navedeni, njihove
kompetence morajo biti iz prijave projekta
jasno razvidne.
Pogoji, navedeni v točki 3.2. in 3.3. morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja
pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da
katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni
izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga
pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke,
se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi
preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki
jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi
kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega
zahteva vračilo sredstev v skladu z določili
pogodbe.
4. Višina sredstev
Višina sredstev Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS za izvedbo tega
razpisa je do 150.000 EUR bruto s proračunske postavke 2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo. Sofinanciranje se
zagotavlja za največ 3 leta, v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Za posamezne
tematska raziskovalna področja:
(1) Poljedelska pridelava: oblikovanje
robustnih in produktivnih poljedelskih sistemov na ravni polj, kmetij in pokrajin okvirno
100.000 EUR;
(2) Kakovost: zagotavljanje kakovosti in
varnosti ekološko pridelane hrane vzdolž
celotne verige okvirno 50.000 EUR.
Višina sredstev v posameznem letu je
odvisna od proračunskih možnosti.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS bo sofinanciralo najbolje ocenjene projekte do porabe sredstev, vendar
le, če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh
projektih. Izbrane projekte bo ministrstvo
sofinanciralo v višini do 100 odstotkov upravičenih stroškov nacionalnega partnerja in
največ do višine razpisanih sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS si pridružuje pravico, da
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sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo
pogojem razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje izvajanja projektov in porabe
sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je september 2011.
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta). Vsi izbrani projekti se morajo
zaključiti najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano sofinancira upravičene stroške
projekta v skladu z Uredbo o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04,
32/05, 26/06 in 80/07, 89/08 in 102/09).
Podrobneje so upravičeni stroški in način
financiranja opisani v razpisni dokumentaciji.
7. Prijava projektov
Postopek razpisa poteka v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled ustreznosti glede na namen razpisa
ter izpolnjevanja formalnih kriterijev,
– 2. faza: končna prijava (''Full Proposal''): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in glavna
prijava) sta obvezni za vsak projekt. Podrobneje je postopek razpisa opisan v Smernicah za prijavitelje.
7.1 Predprijava
Popolna vloga predprijave mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije
(Smernice) vsebovati izpolnjeno internetno
prijavo, oddano na spletni naslov http://eracall.eu/coreorganic.
Rok za oddajo internetne predprijave
projekta je 15. oktober 2010 do 13. ure.
Predprijavo projekta odda koordinator
projekta v imenu celega konzorcija.
Informacije, podane v predprijavi, so zavezujoče in jih v glavni prijavi ni moč bistveno spremeniti.
Predprijave projektov, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavržene.
Predprijave, ki ne bodo popolne ali ki
ne izpolnjujejo drugih formalnih zahtev, ne
bodo prišle v poštev za oceno.
7.2 Končna prijava
Do končne prijave projektov so upravičeni le konzorciji, ki so oddali predprijavo.
Konzorcij projekta, čigar predprijava
bo izpolnjevala merila upravičenosti in bo
ocenjena kot zelo kakovostna po merilih,
opredeljenih v Smernicah za prijavitelje, bo
pozvan, naj predloži končni predlog.
Posodobljene smernice za predložitev
končnih predlogov bodo na voljo, ko bodo
vabila za njihovo predložitev razposlana.
Končna prijava poteka kot:
– prijava na mednarodni razpis in
– prijava na nacionalni razpis.
Ustrezno označena popolna vloga končne prijave projekta mora v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo na mednarodni raz-
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pis in prijavo projekta na nacionalni razpis.
Internetno prijavo na mednarodni razpis
odda koordinator projekta v imenu celega
konzorcija na naslov, kot bo opredeljen v posodobljenih smernicah.
Prijavo projekta na nacionalni razpis pa
vodja slovenskega dela projekta odda Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno
pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do izteka roka.
Rok za oddajo končne prijave je 31. januar 2011.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodilo za prijavo na javni razpis,
– Smernice za prijavitelje (Guideline for
applicants first call) http://www.coreorganic2.org/,
– Obrazce:
1) prijavni obrazec predprijave (Priloga 1;
dosegljiv v elektronski obliki v spletni aplikaciji http://eracall.eu/coreorganic),
2) prijavni obrazec končne prijave (Priloga 2),
3) finančni načrt projekta (Priloga 3),
4) obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 4),
5) osnutek pogodbe o sofinanciranju
(Priloga 5).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, www.mkgp.gov.si
(javni razpisi).
9. Postopek ocenjevanja oziroma izbire
projektov za sofinanciranje
9.1 Faza predprijave
Vse poslane predprijave projektov bodo
partnerji CORE Organic 2 obravnavali zaupno. Neuspešnim kandidatom in koordinatorjem projekta bodo nacionalne kontaktne
točke posredovale omejene povratne informacije.
Namen procesa izbiranja v fazi predprijave je identifikacija tistih nadnacionalnih raziskovalnih predlogov, ki izpolnjujejo
merila upravičenosti CORE Organic 2 in ki
so skladna z nacionalnimi predpisi. Izpolnjevanje teh meril je obvezno, in predlogi,
ki jih ne izpolnjujejo, ne bodo obravnavani
za financiranje.
9.2 Faza končne prijave
Določila glede preverjanja pogojev in
strokovne presoje končne prijave bodo
opredeljena v posodobljenih smernicah in
bodo na voljo, ko bodo vabila za njihovo
predložitev razposlana.
Odpiranje prispelih vlog bo izvedeno
v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka
na sedežu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
O končni izbiri nacionalnih prejemnikov
sredstev odloči minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skladno z višino razpisanih sredstev po posameznih tematskih
sklopih, opredeljenih v drugem odstavku
točke 4 tega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se sodelujoče
države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih
partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju
projektov, pri katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne bo sofinan-

ciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih
partnerjev pri takšnih projektih.
Če se v izbor za financiranje uvrstijo predlogi projektov, v katerih ne sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS takšnih projektov
ne bo sofinanciralo.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni, predvidoma do
konca julija 2011.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so do zaključka razpisa na voljo
na Sekretariatu za razpis CORE Organic
2, elektronski naslov: elke.saggau@ble.de
in elke.baranek@ble.de ter pri nacionalni kontaktni osebi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, na
tel. 01/478-9123 (Jana Erjavec) v poslovnem času.
Nadaljnje informacije glede razpisa bodo
dosegljive na spletni strani CORE Organic
2: http://www.coreorganic2.org/.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4102-5/2010-01
Ob-6003/10
Na podlagi prvega odstavka 3. člena
Uredbe o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) in
Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog (Uradni list
RS, št. 96/05 in 36/07) Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve objavlja
javni razpis
za imenovanje dobrodelnih organizacij
za razdeljevanje hrane iz intervencijskih
zalog najbolj ogroženim v Sloveniji za
obdobje 2011–2012
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je imenovanje dobrodelnih organizacij,
ki bodo v okviru ukrepa dobave hrane iz
intervencijskih zalog Skupnosti razdeljevale
hrano najbolj ogroženim osebam v Republiki
Sloveniji za obdobje 2011–2012.
II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo status humanitarne organizacije,
– da imajo vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hrane po lokalnih območjih, tako,
da z njo pokrivajo celotno državo,
– da imajo ustrezne prostore in prostovoljce za razdeljevanje paketov, blaga in
obrokov ter transport, in sicer:
– živila se mora shranjevati pri ustrezni
temperaturi in v suhih skladiščih,
– prostori morajo biti čisti,
– zaloge hrane morajo biti dvignjene
od tal,
– upoštevati je potrebno rok uporabe,
– da imajo izdelane postopke za sledljivost razdeljenih količin hrane in upravičenosti prejemnikov in
– da vodijo računovodske evidence.
III. Obvezna oblika in vsebina prijave:
vloga mora biti posredovana na prijavnem
obrazcu (Priloga).
IV. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni
razpis predložiti Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve osebno ali priporočeno
po pošti do 15. 10. 2010. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan
roka za oddajo do 12. ure oddana v glavni
pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, IV.
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nadstropje, soba 22, ali če je zadnji dan roka
oddana po pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno
z oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: »Prijava na javni
razpis – EU ukrep pomoči v hrani – Ne odpiraj – vloga«.
V primeru poziva k dopolnitvi vloge morajo biti le-te označene enako kot vloga:
Javni razpis – EU ukrep pomoči v hrani – Ne
odpiraj – dopolnitev vloge.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov ponudnika.
Nepravilno označene kuverte bodo vrnjene ponudnikom neodprte.

Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku za dostavo vlog.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba ali dopolnitev, ki je prispela na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve po preteku razpisnega roka, je prepozna. Prepozno prejete dopolnitve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne
bo upoštevalo.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne ali ne
bodo popolne ali če je ni podal ponudnik, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, bo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve s sklepom zavrglo.
V. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev pogodbe: Minister za delo,
družino in socialne zadeve bo na podlagi

Priloga: prijavni obrazec
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predloga komisije, najkasneje v roku 15 dni
po prejemu predloga, izbral dobrodelne organizacije, s katerimi bo Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja sklenila
pogodbo za obdobje 2011–2012.
VI. Dodatne informacije
Besedilo razpisa in prijavni obrazec dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve v času uradnih ur, ki so ponedeljek, sredo in petek od
8. do 12. ure in od 13. do 16. ure, dostopna
pa sta tudi na spletnih straneh Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 9.
in 10. uro od ponedeljka do petka v času do
zaključka razpisnega roka pri Danici Ošlaj,
na tel. 01/369-77-85.

PRILOGA

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DOBRODELNIH ORGANIZACIJ ZA
RAZDELJEVANJE HRANE 2011 - 2012
(Uradni list Republike Slovenije z dne 1.10.2010)

I. PODATKI O PONUDNIKU
Ime ponudnika:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Matična številka: ___________________________
Davčna številka: ___________________________
Odgovorna oseba ponudnika:____________________________________________________
Podatki o sedežu ponudnika:
Kraj:_______________________________________________________________________
Ulica:______________________________________________________________________
Poštna številka: ____________________
Telefon številka:____________________
Fax številka: ______________________
Elektronski naslov:____________________________________________
Številka transakcijskega računa:_________________________________________________
Transakcijski račun odprt pri: ___________________________________________________
Kontaktna oseba ponudnika:____________________________________________________
Telefon kontaktne osebe: _________________________

II. PODATKI O ORGANIZACIJI
Status humanitarne organizacije:
- št. odločbe: _________________________________
- datum izdaje odločbe:_________________________
- ime organa, ki je izdal odločbo_____________________________________________

III. IZJAVA O USTREZNOSTI
Izjavljam, da:
-

da imam status humanitarne organizacije,

-

da imam vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hrane po lokalnih območjih, tako, da z njo
pokrivajo celotno državo,
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da imam ustrezne prostore in prostovoljce za razdeljevanje paketov, blaga in obrokov ter
transport, in sicer:





živila bomo shranjevali pri ustrezni temperaturi in v suhih skladiščih,
prostori bodo čisti,
zaloge hrane bodo dvignjene od tal,
upoštevali bomo rok uporabe,

-

da imam izdelane postopke za sledljivost razdeljenih količin hrane in upravičenosti
prejemnikov in

-

da vodim računovodske evidence.

Za svojo izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost ter sem v primeru
nejasnosti pripravljen predložiti ustrezna dokazila.

Kraj, datum:
_______________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
____________________________

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 430-104/2010
Ob-6056/10
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94
– ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01, 52/02 – ZDU-, 123/04,
109/08), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04,
93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09,
8/10), 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, 109/08, 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10), Rebalansa
Proračuna Republike Slovenije za leto 2010
(Uradni list RS, št. 56/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10 in 56/10 – ZIPRS1011), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06
– Zdru-1, 112/07, v nadaljevanju ZRRD),
Odločbe Evropske Komisije Državna pomoč
N 472/06-Slovenija št. K (2006) 5658 z dne
17. 11. 2006, Statuta EURAMET e.V. z dne
11. 1. 2007, Nacionalne zaveze za sofinanciranje programa EMRP št. 631-43/2008/8
z dne 1. 12. 2008 (v nadaljevanju Nacionalna zaveza) in Odločbe št. 912/2009/EC
Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Skupnosti pri evropskem meroslovnem
raziskovalnem programu (A169), ki ga je
sprejelo več držav članic z dne 16. 9. 2009
(v nadaljevanju Odločba št. 912/2009/EC),
objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranja projektov, izbranih
na razpisu skupnega programa EMRP
za predloge projektov
v letu 2009 – razpis Energija
(EMRP Call 2009 – ENERGY)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisu skupnega
programa EMRP (European Metrology Research Programme) za predloge projektov
v letu 2009 (EMRP Call 2009 – Energy)
(v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje dela aktivnosti slovenskega partnerja
na projektu, ki ga je na podlagi ocenjevanja
neodvisnih svetovnih strokovnjakov potrdilo
združenje EURAMET.
Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis »EMRP Call 2009 – Energy«
(v nadaljevanju: mednarodni razpis) v okviru skupnega programa EMRP (European
Metrology Research Programme), objavljenem v času od 2. 9. 2009 do 2. 11. 2009
na spletnem naslovu: http://www.emrponline.eu/energycall/stage2.html.
V mednarodnem razpisu EMRP Call 2009
– Energy sodeluje 22 držav in Evropska skupnost, ki so članice EURAMET, seznam je
objavljen na spletnem naslovu: http://www.
euramet.org/index.php?id=1012.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji mednarodnega razpisa

Prijavitelji so morali izpolniti vse splošne
pogoje mednarodnega razpisa, in sicer pogoje, ki so navedeni na spletnem naslovu:
http://www.emrponline.eu/energycall/stage2.html.
3.2. Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov Energija lahko prijavijo slovenski prijavitelji
v mednarodnem konzorciju s partnerji iz
držav članic EURAMET (seznam je objavljen na spletnem naslovu: http://www.euramet.org/index.php?id=1012) (v nadaljevanju: nacionalni partnerji). Do sofinanciranja
so upravičene raziskovalne organizacije, ki
ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa
EMRP Call 2009 – Energy in tega javnega
razpisa in sicer:
– nacionalni meroslovni institut države
članice (ki je na podlagi nacionalne odločitve pristojen za meroslovje in je mednarodno priznan) in
– imenovane pravne osebe, priznane za
nosilca nacionalnega etalona s sedežem
v Republiki Sloveniji in ki so pripravljene in
sposobne sprejeti dolžnosti in obveznosti,
povezane s sodelovanjem v projektu.
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo
le slovenski prijavitelji, ki sodelujejo v mednarodnem projektu, ki je bil potrjen s strani EURAMET.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– na dan 31.12. v letu pred objavo tega
javnega razpisa niso bili v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07,
40/09, 59/09, 52/10),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah po Smernicah Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02),
– niso za isti namen že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega
ali EU proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja. V primeru,
da katerikoli od naštetih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva vlogo
zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja
prijavitelj napačni in to ugotovi kadar koli
v času postopka javnega razpisa ali kadar
koli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo
sredstev v skladu s pogodbo, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Za sofinanciranje bodo izbrani projekti,
katerih prijavitelji izpolnjujejo razpisne pogoje.
V primeru, da se prijavitelj ne odloči za
podpis pogodbe, sredstva ostanejo neporabljena.
3.3. Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav članic evropskega združenja nacionalnih meroslovnih inštitutov EURAMET v posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v
nadaljevanju: konzorcij). Konzorcij posameznega projekta predstavlja in zastopa koordinator projekta, ki je eden izmed partnerjev
v projektu.
4. Okvirna višina sredstev
V skladu z Nacionalno zavezo in Odločbo št. 912/2009/EC ter na podlagi mednarodnega razpisa Call 2009 – Energy bo
del upravičenih stroškov slovenskega udeleženca v konzorciju, izbranem na mednarodnem razpisu, sofinanciralo ministrstvo,
del upravičenih stroškov pa bo preko združenja EURAMET sofinancirala Evropska
komisija.
Za javni razpis Energija namenjata ministrstvo in Evropska komisija za sofinanciranje slovenskih udeležencev v sprejetih
triletnih projektih skupno 269.800,00 EUR,
od tega ministrstvo okvirno 143.300 EUR in
Evropska komisija okvirno 126.500 EUR.
Projekti se bodo izvajali v letih 2010,
2011, 2012 in 2013. Obdobja za porabo
sredstev so proračunska leta 2010, 2011,
2012 in 2013. Sredstva za sofinanciranje
projektov v posameznih letih bodo določena
z aneksi k pogodbi skladno s proračunskimi
možnostmi.
S strani ministrstva je za sofinanciranje projektov v proračunskem letu 2010
namenjenih do 41.391,00 EUR, v 2011 do
48.555,00 EUR, v 2012 do 39.799,00 EUR
in v 2013 do 13.555,00 EUR. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti.
Nacionalna sredstva s strani ministrstva
se zagotavljajo na proračunski postavki
ministrstva PP9651 – Evropski meroslovni raziskovalni program, s sredstvi združenja EURAMET pa upravlja National Physical
Laboratory (NPL), Velika Britanija kot upravitelj celotnega programa EMRP v imenu
združenja EURAMET.
Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim prijaviteljem, v odvisnosti od načr-

ta izvajanja programa in od razpoložljivosti
projekta.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški projekta lahko znašajo
do 100 odstotkov celotne vrednosti projekta. Upravičene stroške slovenskih partnerjev
v projektu do višine 52,4 odstotkov celotnih
upravičenih stroškov sofinancira ministrstvo
ostalih 47,6 odstotkov pa Evropska komisija
preko EURAMET.
Upravičeni stroški:
– so samo dejansko nastali stroški,
– so samo stroški prijavitelja, razen stroški, nastali v zvezi z organizacijo sestankov
in službenih poti,
– so stroški, ki so nastali v času trajanja
projekta, razen stroškov, končne revizije,
– so določljivi in preverljivi po običajnih
računovodskih praksah,
– morajo biti ustrezno računovodsko vodeni,
– so vezani izključno na doseganje ciljev
projekta in njegovih rezultatov, ob upoštevanju principov ekonomičnosti, učinkovitosti in
uspešnosti,
– pri upravičenih stroških osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega
osebja, ki opravlja raziskovalno dejavnost,
so vključeni vsi stroški bruto plač, dohodnine in drugih stroškov dela zaposlenih,
– režijski stroški (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in ostali
stroški delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.),
ki skupaj ne smejo presegati 40% stroškov
celotnega projekta.
Upravičeni stroški so skladni s shemo
državnih pomoči Programa za spodbujanje
tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007–2012 (N 472/06 z dne
17. 11. 2006).
Vrste upravičenih stroškov so podrobneje navedene v točki 1.4 razpisne dokumentacije.
Upravičeni so stroški in izdatki, ki so povezani z izvedbo projekta in so nastali in bili
plačani od začetka projekta, vendar ne pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju in pred
zaključkom projekta.
6. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
porabo sredstev so proračunska leta 2010,
2011, 2012 in 2013. Predvideni rok začetka
sofinanciranja je 22. 10. 2010. Rok trajanja
projektov je največ 36 mesecev (3 leta).
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge,
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(razpisni obrazec št. 1),
– Prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2),
– Podatki o prijavitelju (razpisni obrazec
št. 3),
– Predstavitev projekta (razpisni obrazec št. 4),
– Predračun stroškov projekta (razpisni
obrazec št. 5),
– Terminski plan izvedbe projekta (razpisni obrazec št. 6),
– Vzorec pogodbe (razpisni obrazec
št. 7),
– Kopija celotnega predloga projekta,
– Obrazec za oddajo vloge (razpisni
obrazec št. 8).
8. Postopek razpisa
Vsak slovenski udeleženec, ki je član
konzorcija in je bil potrjen s strani združe-
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nja EURAMET se mora posebej prijaviti na
ta javni razpis za dodelitev sofinanciranih
sredstev.
Vloga mora biti poslana v skladu z navodili razpisne dokumentacije.
Vloga naj bo v slovenskem jeziku, razen
tam, kjer je navedeno drugače. Oddati jo je
potrebno v pisni obliki.
9. Ocenjevanje in izbor projektov
Združenje EURAMET izbere neodvisne
svetovne strokovnjake, ki ocenjujejo projekte po vnaprej določenih merilih in so enotna
za vse prijavitelje. Za mednarodni razpis
EMRP v letu 2009 (Call 2009 – Energy)
so merila ocenjevanja prispelih projektov
določena v razpisni dokumentaciji, dostopni na spletni strani: http://www.emrponline.eu/energycall/docs/S2evaluation.pdf.
Merila so naslednja:
1. znanstvena in/ali tehnična odličnost,
2. ustreznost glede na cilje EMRP,
3. potencialen vpliv končnih rezultatov
skozi razvoj, prenos in uporabo rezultatov
projekta,
4. kakovost in učinkovitost izvedbe in
upravljanja projekta.
Ministrstvo postopka ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi ne odgovarja. Na podlagi
ocen neodvisnih svetovnih strokovnjakov,
EMRP pododbor izdela uvrstitveni seznam,
ki je podlaga za sofinanciranje tistih projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijavitelja.
Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki niso
pravilno označene, se zavržejo. Komisija
opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, prijavitelj pozove
k dopolnitvi. Vloge prijaviteljev, ki se na poziv k dopolnitvi pravočasno niso odzvali, se
ravno tako zavrže.
10. Izdelava predloga sofinanciranja:
glede na razpoložljiva sredstva, zaprošena
sredstva v vlogah in ocene projekta v skladu z merili iz 8. točke tega razpisa, se bo
za sofinanciranje izbralo toliko najviše uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih
sredstev. Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja posameznega projekta sprejme
minister.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto
pošiljke 8. 10. 2010, do 14. ure v glavno
pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vloga mora v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije biti dostavljena v zaprti ovojnici pod oznako »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov izbranih v okviru razpisa
skupnega programa EMRP v letu 2009« na
prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja
na zadnji strani.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki, ne
glede na način dostave, prispe na ministrstvo do izteka roka iz prejšnjega odstavka.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki
ne bodo pravilno označene, komisija ne bo
obravnavala in bodo zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog za ta javni razpis bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljub
ljana v roku 14 dni od roka za oddajo vlog.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidih razpisa obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj lahko
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v roku 8 dni od prejema obvestila o (ne)
izbiri, ki ga na predlog strokovne komisije
ministrstva sprejme minister, vloži pritožbo.
Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
14. Informiranje in obveščanje javnosti:
upravičenci in prejemniki sredstev državnih
pomoči bodo morali pri svojem delu upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni
list EU L. št. 371, 27. 12. 2006).
15. Hranjenje in dostopnost do dokumentacije o operaciji: upravičenci in prejemniki sredstev državnih pomoči morajo
zagotoviti hrambo in dostopnost do celotne
dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa ob smiselnem upoštevanju določil
90. člena Uredbe ES št. 1083/2006.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno
zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani,
www.mvzt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.
Dodatne informacije so na voljo preko elektronske pošte: gasper.vindisar@gov.si in
igor.kovse@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 402/2010
Ob-6068/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor
organizatorja predstavitve Slovenije
na 54. mednarodni likovni razstavi –
Beneškem bienalu 2011
(v nadaljevanju: ciljni razpis
JPR-BB-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa
Predmet razpisa je financiranje kulturnega projekta za predstavitev Slovenije na
54. mednarodni likovni razstavi v Benetkah (v nadaljevanju: projekt). Razstava bo
na ogled v Slovenskem paviljonu (Galerija
A+A, Calle Malipiero 3073, San Samuele,
Venezia) v Benetkah, v času od 4. junija do
27. novembra 2011.
2. Razpisno področje
Likovna umetnost: mednarodna predstavitev del s področja sodobne likovne umetnosti.
Kuratorica 54. mednarodne razstave
likovne umetnosti je umetnostna zgodovinarka in kritičarka Bice Curiger iz Züricha,
ki se je uveljavila kot avtorica mednarodno
pomembnih razstav ter publikacij s področja
sodobne likovne umetnosti.
V skladu z namenom in tradicijo razstave, da se na enem mestu soočijo najaktual-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nejši ustvarjalni likovni dosežki posameznih
držav, je razpis namenjen predvsem novim,
svežim in izvirnim kreativnim zamislim, ki
prispevajo k razvoju sodobne slovenske likovne umetnosti in njeni umestitvi v mednarodni prostor.
Informacije so dostopne pri pristojni strokovni službi na Ministrstvu za kulturo ter na
spletnih straneh Beneškega bienala: www.
labiennale.org in Galerije A+A: www.aplusa.it.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da so pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so v njej
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja – podpisan obrazec 2; v primeru,
da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, mora prijavitelj dopolniti vlogo
v zahtevanem roku);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2008, 2009 ali
2010, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2);
– da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali
projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letih 2009 ali 2010 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti
podpisan prijavni obrazec 2);
– da prijavljajo največ dva projekta (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2);
– da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 54. mednarodne likovne razstave (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2);
– da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 54. mednarodne likovne
razstave in to najmanj 6 dni v tednu (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja
– v celoti podpisan prijavni obrazec 2);
– da prijavljajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne
razpisne vrednosti in morajo biti izražena
v EUR) Ustrezanje pogoju izkazuje finančna
konstrukcija;
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije
A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2;
– da pravočasno, tj. do 31. januarja 2011
dostavijo tekstovni in slikovni material za
katalog 54. beneškega bienala, ter promocijsko gradivo za novinarje Obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja – v celoti
podpisan prijavni obrazec 2;
– da imajo izkušnje z organiziranjem
razstav na mednarodni in nacionalni ravni. Obvezno dokazilo: navedba najmanj 3
pomembnih razstav, organiziranih v zadnjih
treh letih (od tega vsaj ena na mednarodni
ravni).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje ministrica za področje,
ki je predmet razpisa.
Prijavitelji nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo
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dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa ali projektov) v letu 2010 razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo: Dokumentacija, ki je priložena
vlogi, se ne vrača.
4. Izpolnjevanje razpisnih kriterijev:

I. Splošni razpisni kriteriji
– zagotavljanje najvišje kakovosti projekta

15 točk

– izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti

15 točk

– zagotavljanje prepoznavnosti Slovenije

15 točk

– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti

10 točk

Skupaj

55 točk

II. Posebni razpisni kriteriji
– izkazovanje inovativnosti v načinu predstavitve projekta na razstavi

15 točk

– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta in njegove mednarodne promocije

15 točk

– reference organizatorja, kustosa in avtorja ali avtorske skupine v mednarodnem sodelovanju na področju likovne
umetnosti (vabila, uvrstitve v izbore, nagrade in druga priznanja, ocene, obiskanost, strokovni odmevi v javnosti)

14+1* točk

Skupaj

45 točk

Skupaj I + II

100 točk

* Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

Uporaba kriterijev:
Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji so v sklopih ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih
točk za projekt je 100 točk, pri čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije
55 točk, za posebne razpisne kriterije pa
45 točk. Izbran projekt mora prejeti skupno
najmanj 91 točk.
5. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu 1 in
originalnim izjavam (prijavnemu obrazcu
2) morajo biti priložene naslednje obvezne
priloge:
– vsebinska utemeljitev projekta, s katero
predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem,
– promocijski načrt projekta,
– seznam referenc prijavitelja, kustosa
in izbranega avtorja ali avtorske skupine
(mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na selekcionirane mednarodne razstave,
odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, poslovna uspešnost, ocena
obiska v preteklosti),
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba,
– pogodba, predpogodba ali izjava avtorja ali avtorske skupine o sodelovanju pri
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projektu z navedbo medsebojnih pravic in
obveznosti,
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja,
– navedba najmanj 3 pomembnih razstav
prijavitelja (od tega vsaj ene na mednarodni
ravni) organiziranih v zadnjih treh letih.
6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 80.000,00 EUR
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: začetek črpanja odobrenih sredstev se
prične v letu 2011 in morajo biti porabljena
do novembra 2011, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakonom o izvrševanju
proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10).
8. Razpisni rok: razpis se prične 1. 10.
2010 in se zaključi 3. 11. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– Besedilo razpisa
– Prijavna obrazca 1 in 2 (Originalne izjave prijaviteljev)
– Tloris Galerije A+A.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1
in 2
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 3.1
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni
ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo,
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva,
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja dva projekta, mora
vsakega poslati v ločeni kuverti in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti do vključno 3. 11. 2010
v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti
z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis: 54. mednarodna
likovna razstava v Benetkah, z oznako JPRBB-2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti
čitljiva navedba vlagatelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
3. 11. 2010 oziroma tega dne ni bila predložena v glavni pisarni ministrstva.
Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
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Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis
prispela kot nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku.
Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba mora biti označena, na katero vlogo se nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vloge. Vloge morajo dopolniti v roku petih
dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na
ovojnici na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojna strokovna služba za posredovanje informacij in pojasnil: Področje likovne umetnosti, Judita Krivec Dragan, sekretarka, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si,
tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno strokovno
službo ministrstva, v času od 4. 10. 2010 do
29. 10. 2010.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v glavni pisarni
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana),
kot je navedeno v točki 9.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Odpiranje vlog se prične 9. 11. 2010. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po zaključku
odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo organizatorja po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
in največ do vrednosti projekta, določene
v razpisu.
Ministrstvo za kulturo
Št. 60/2010
Ob-6043/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki
ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na
82. redni seji dne 13. maja 2010 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
sofinanciranja sodelovanja
mladih raziskovalnih skupin
in posameznikov na tekmovanjih v tujini
v letih 2010 in 2011
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih
raziskovalnih skupin in posameznikov na
mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. aprilom 2010 in 30. septembrom 2011. Priprave

na tekmovanje niso predmet sofinanciranja.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
je 150.000,00 EUR. Višina sofinanciranja
znaša 1.000,00 EUR na osebo za tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne
skupine ter največ dva mentorja, pri čemer
je mogoče za sofinanciranje uveljavljati dva
mentorja le, če se tekmovanja udeleži več
kot 10 tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje
razpisa.
3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo organizacije
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo
pripravo tekmovalca ali tekmovalne skupine
na tekmovanje v tujini, in sicer:
– javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove,
ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe,
– raziskovalne institucije,
– strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.
Organizacije iz prejšnjega odstavka (v
nadaljevanju: prijavitelj) za tekmovanje, za
katerega financiranje se prijavljajo, ne smejo prejeti sredstev Ministrstva za šolstvo in
šport oziroma drugih javnih sredstev.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani
prijavitelja prijavljeni tekmovalec – posameznik ali tekmovalec – član tekmovalne
skupine:
– je redno vpisan na srednješolski ali višješolski oziroma visokošolski izobraževalni
program v Republiki Sloveniji,
– je kot posameznik tekmovalec ali
v okviru tekmovalne skupine že sprejet na
tekmovanje, ki izpolnjuje pogoje iz naslednjih dveh odstavkov.
Tekmovanje mora zadostiti naslednjim
pogojem:
– je namenjeno dijakom oziroma študentom,
– ima mednarodno udeležbo,
– poteka v tujini,
– se začne med 1. aprilom 2010 in
30. septembrom 2011,
– je iz znanja, pri čemer je bil za udeležbo na tekmovanju potreben predhoden
izbor na državnem tekmovanju oziroma ima
vsaj 3 letno predhodno tradicijo ali je z znanstvenoraziskovalnega oziroma razvojnega
področja,
– ni s področja umetnosti, kulture ali
športa.
Sredstev za sodelovanje mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih po tem razpisu ni mogoče pridobiti
za udeležbo na simpozijih, znanstvenih ali
strokovnih konferencah, festivalih oziroma
primerljivih prireditvah, znotraj katerih poteka tekmovanje, ampak zgolj za prireditve, ki
so primarno tekmovanja oziroma prireditve,
katerih glavni namen je tekmovati (competition, championship, contest, etc).
Tekmovanje iz znanja je tekmovanje, kjer
tekmovalec ali tekmovalna skupina obstoječe znanje aplicira na problem s posameznega področja, pri čemer praviloma problem
prejme na samem tekmovanju, ob tem pa
ne generira novega znanja v disciplini tega
tekmovanja.
Tekmovanje iz znanstveno-raziskovalnega oziroma razvojnega področja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina
s svojim delom generira novo znanje v disciplini tega tekmovanja, pri čemer je lahko
problem podan predhodno ali na samem
tekmovanju.
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Prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje
največ dva mentorja. Vsak prijavljeni mentor
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je strokovnjak s tekmovalnega področja, ki se ga bo udeležil tekmovalec ali tekmovalna skupina,
– na tem področju poučuje, raziskuje ali
se drugače udejstvuje,
– je sodeloval oziroma sodeluje pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za
tekmovanje,
– bo spremljal tekmovalca ali tekmovalno
skupino na tekmovanje.
Sredstva za sofinanciranje sodelovanja
posameznega dijaka oziroma študenta na
istem tekmovanju lahko pridobi le en prijavitelj in največ enkrat.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in
podpisano s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– uradno potrdilo o vpisu, veljavno za
tisto šolsko oziroma študijsko leto, v katerem se bo dijak oziroma študent tekmovanja
udeležil; pri tekmovalnih skupinah je potrebno tovrstno potrdilo predložiti za vsakega
člana tekmovalne skupine,
– uradno potrdilo organizatorja tekmovanja o sprejemu tekmovalca oziroma tekmovalne skupine na tekmovanje, iz katerega morajo biti razvidni podatki o sprejetem
tekmovalcu ali tekmovalni skupini, namen,
termin in lokacija tekmovanja,
– podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine, da
soglaša, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje; za mladoletne osebe mora soglasje
podpisati tudi zakoniti zastopnik,
– podpisano izjavo za sofinanciranje
prijavljenega mentorja, da izpolnjuje pogoje tega razpisa, na predpisanem obrazcu,
s soglasjem k prijavi,
– za tekmovanja iz znanja dokazilo
o udeležbi oziroma uvrstitvi na državnem
tekmovanju, če predhoden izbor na državnem tekmovanju obstaja, oziroma dokazilo,
da ima tekmovanje vsaj 3-letno predhodno
tradicijo,
– dokazilo o plačilu upravne takse,
v višini kot je določena v zadnjem odstavku
4. točke.
Dokazila od 1. do 4. alineje prejšnjega
odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov ali overjenih prepisov javni
sklad ne vrača. Dokazila iz 5. in 6. alineje
prejšnjega odstavka so lahko kopije, vendar
si javni sklad pridržuje pravico zahtevati originale oziroma overjene prepise.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini
17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter
14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno
takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi
plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva
RS za finance pri Upravi za javna plačila
št. 01100-1000315637, sklic 11, številka
sklica 96091-7111002-110094.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega
sklada.

Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po
predhodnem merilu:
1. tekmovanje je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine,
2. tekmovanje je z znanstveno-raziskovalnega oziroma razvojnega področja,
3. tekmovalec ali tekmovalna skupina
je bila za udeležbo na tekmovanju v tujini
izbrana v okviru predhodnega izbora na državnem tekmovanju,
4. dosežki za sofinanciranje prijavljenega mentorja na znanstvenem oziroma
strokovnem področju, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in
servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev
upošteva število vpisov v COBISS,
5. tekmovalec ali člani tekmovalne
skupine so študenti (pri skupinah, kjer so
člani dijaki in študenti, se šteje, da gre za
študente),
6. tekmovalec ali člani tekmovalne
skupine so vpisani v višji letnik izobraževanja (pri skupinah, kjer so člani vpisani v različne letnike, se upošteva povprečni letnik
vseh članov skupine).
Komisija pripravi predlog upravičencev
tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja,
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni
del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu
prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne
višine razpoložljivih sredstev za posamezni
javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: Javni sklad vsem prijaviteljem izda
odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za
posamezno tekmovanje.
7. Nakazilo sredstev: Javni sklad izvrši
plačilo sredstev za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih
v tujini v enkratnem znesku na poslovni račun prijavitelja praviloma v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila o odhodu dijakov oziroma
študentov na tekmovanje.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva porabiti za namen, za katerega so bila
podeljena.
Prijavitelj je dolžan zagotoviti udeležbo
tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanju v tujini, podporo tekmovalcu ali tekmovalni skupini pri pripravi na tekmovanje,
vključno z mentorjem, če tega prijavlja za
sofinanciranje, in v roku enega meseca po
zaključku tekmovanja oziroma v roku enega
meseca od izplačila sredstev, če je tekmovanje že potekalo, javnemu skladu predložiti
poročilo o sodelovanju dijakov in študentov
na tekmovanju v tujini.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
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9. Dostopnost dokumentacije
Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico je na
voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si
ter na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajski 22, v Ljubljani, v poslovnem času, in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti, vidno označene z napisom
»Ad futura – 94. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 30. 6. 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in
sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek med
9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro,
ter ob petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če
bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega
roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta razpis.
Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne prijave,
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni
sklad tako prijavo zavrgel.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti javni sklad.
O morebitni pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na javni sklad
v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi
prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.si,
v času uradnih ur, vsak delovni dan, med 9.
in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro,
pa tudi osebno na naslovu javnega sklada
ali tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 5100-4/2010-1
Ob-6070/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09), 9. člena
Pravilnika o postopku (so)financiranja in
spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09) ter Sklepa Upravnega odbora Javne agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
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o (so)financiranju sodelovanja slovenskih
raziskovalk in raziskovalcev v Materials
World Network shemi Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) za leto 2011 (razpis
v letu 2010) z dne 15. 9. 2010, in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07) ter Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem
in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS,
št. 29/99, MP) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sodelovanje slovenskih
raziskovalcev v shemi Materials World
Network (MWN) v letu 2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja raziskovalcev v skupnih
ameriško-slovenskih projektih Materials
World Network (v nadaljnjem besedilu:
MWN), ki ga je avgusta 2010 objavila Nacionalna znanstvena fundacija (v nadaljnjem
besedilu: NSF) Združenih držav Amerike.
Teme razpisa obsegajo vse teme, ki jih
obravnava in upošteva NSF Division of Materials Research (DMR), tj.: fizika trdne snovi, kemija trdne snovi in materialov, polimeri,
biomateriali, kovinski materiali in nanostrukture, keramika, elektronski in fotonski materiali, teorija trdne snovi in materialov.
NSF v MWN sodeluje z regionalnimi,
nacionalnimi in multinacionalnimi financerji
znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Afriki (v 10 državah), Evropi (v 14 državah in
z Evropsko znanstveno fundacijo, ESF),
Južni Ameriki (v 4 državah) in Aziji (v 4
državah), z letom 2010 pa tudi s Slovenijo.
Raziskovalci iz ZDA in Slovenije pripravijo
skupen projekt, pri tem pa delo na projektu
razdelijo na dva sklopa, ki ju ločeno izvajata
ameriška oziroma slovenska stran. Sklop, ki
ga izvaja ameriška stran, le-ta prijavi na razpis NSF; v prijavi natančno opiše sklop, ki
ga izvajajo raziskovalci iz Slovenije. Sklop,
ki ga izvajajo raziskovalci iz Slovenije, le-ti
prijavijo agenciji na tem razpisu in pri tem
natančno opišejo tudi sklop, ki ga izvaja
ameriška stran. NSF opravi recenzijo sklopa, ki ga izvaja ameriška stran, agencija
pa neodvisno opravi recenzijo sklopa, ki ga
izvaja slovenska stran. Če sta obe oceni pozitivni, se NSF in agencija lahko dogovorita
za financiranje skupnega projekta; pri tem
NSF sofinancira sklop, ki ga izvaja ameriška
stran, agencija pa sklop, ki ga izvaja slovenska stran. Če NSF ne sofinancira sklopa, ki
ga izvaja ameriška stran, tudi agencija ne
more sofinancirati sklopa, ki ga izvaja slovenska stran.
Skupni ameriško-slovenski projekti trajajo največ tri leta.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih razi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo
pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti oziroma okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike
na pomembnem raziskovalnem področju
materialov.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Vodja
projekta mora ob podpisu pogodbe o (so)
financiranju imeti prostih najmanj 170 raziskovalnih ur. Finančni predračun projekta
mora biti pripravljen v skladu z določbami Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06,
80/07, 89/08 in 102/09).
Pri skupnem ameriško-slovenskem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh
držav. NSF je objavila javni razpis MWN
na svoji spletni strani; kontaktna oseba na
ameriški strani je Carmen I. Huber, e-pošta:
chuber@nsf.gov.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bodo ocenjene po postopku, kot
ga določa Metodologija ocenjevanja prijav
za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje
J – Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-1/2010-1 z dne 31. 3. 2010. Kriteriji za ocenjevanje predlogov projektov so:
relevantnost in kakovost vsebine projekta
(do 15 točk), raziskovalna kakovost (do 5
točk) in upravljavska sposobnost vodje projekta (do 5 točk). Projekte ocenjujejo zunanji ocenjevalci, ki jih določi Znanstveni svet
agencije. Finančno ovrednoten izbor prijav
za sofinanciranje pripravi s strani agencije
imenovana strokovna komisija v sodelovanju z NSF izmed pozitivno ocenjenih skupnih ameriško-slovenskimi projekti, kjer se
upošteva skupna višina ocen ameriškega in
slovenskega sklopa; pozitivno ocenjeni skupni ameriško-slovenski projekti so tisti, ki dosežejo pozitivno oceno v ameriškem sklopu
pri recenziji s strani NSF in pozitivno oceno
(vsaj 15 od 25 možnih točk) v slovenskem
sklopu pri zunanji recenziji. Sklep o izboru
prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor
agencije na podlagi skupnega ameriško-slovenskega izbora, na katerega je agencija
vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011-2014 znaša okvirno 600.000,00 EUR.
Agencija (so)financira sodelovanje raziskovalcev v največ dveh skupnih ameriško-slo-

venskih projektih z največ do 100.000 EUR
letno za posamezni odobreni projekt v trajanju največ 3 let, pri čemer znesek in trajanje
na slovenski strani ne more presegati zneska (po tečaju Narodne Banke Slovenije za
ameriški dolar (USD) na dan oddaje projekta) in trajanja na ameriški strani. Z izbranimi
prijavitelji agencija sklene pogodbo, s katero
se podrobneje opredeli način financiranja in
izvajanja projekta ter določi kategorija cene
raziskovalne ure.
Sofinanciranje v letih 2011-2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni čas trajanja raziskovalnih
projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 4. 2011.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do največ treh let.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World
Network« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za
pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe
v glavno pisarno agencije do 11. 11. 2010,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 11. 11. 2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-NSF-2010. Obrazec, poimenovan ARRS-MS-NSF-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek
slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, mora najkasneje 11. 11. 2010
do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov: razpis-MWN-2010@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci
v Wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 15. 11. 2010 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do aprila leta 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku,
po tel. 01/400-59-71, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 6316-3/2010/2
Ob-6071/10
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 23/09), 12. in 13. člena Pravilnika
o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06, 23/09 in 41/09), v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete
v okviru javnega razpisa za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2011 – razpis
v letu 2010 – št. 410-28/2010/2, z dne 7. 7.
2010, ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2010 – poglavja A-Č,
št. 6319-1/2010-1, z dne 31. 3. 2010, 21. 6.
2010 in 20. 9. 2010, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih
projektov za leto 2011 – razpis
v letu 2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)
financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
a) večjih in manjših temeljnih raziskovalnih projektov ter večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov.
b) podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.
Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna
letna sredstva:
Letna
sredstva
razpisa
znašajo
22.300.000,00 EUR.
Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje v letu 2011 upošteva
tak razrez sredstev po znanstvenih vedah,
da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2010 okvirno ohranja (ta
bela).
Znanstvene vede
Naravoslovno–matematične
vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
Interdisciplinarna področja
SKUPAJ

%
20,4
28,2
12,1
9,4
9,2
15,4
5,3
100,0

Prioritetna področja, ki jih je določil Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu:
ZSA), se nanašajo na večje raziskovalne
projekte.
Prijave za večje projekte, ki se na podlagi
doseženih ocen uvrstijo v seznam izbranih
projektov za sofinanciranje, bo obravnaval

panel in glede na usklajenost s prioritetami
odločil, ali se izbrani večji projekt sofinancira
kot večji projekt ali kot manjši projekt.
Agencija lahko izbere po en večji aplikativni projekt za naslednje vsebinske prioritete:
– Prvi prioritetni sklop: informacijske in
komunikacijske tehnologije – IKT (vključuje
tudi računalništvo in informatiko)
– Drugi prioritetni sklop: napredni (novi)
sintetični kovinski in nekovinski materiali in
nanotehnologije
– Tretji prioritetni sklop: kompleksni sistemi in inovativne tehnologije (vključuje tudi
tehnologije vodenja procesov)
– Četrti prioritetni sklop: tehnologije za
trajnostno gospodarstvo (energijske in okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za izrabo novih in
obnovljivih virov energije, za varno in zdravo
okolje, za trajnostno gradnjo, za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja (zemlje, gozda, vode, zraka), hrane, zdravja in izdelkov,
ipd.)
– Peti prioritetni sklop: zdravje in znanost o življenju in meddisciplinarne raziskave na področju naravoslovno-tehniških in
biotehniških, farmacevtskih in medicinskih
ved ter humanistično-družboslovnih ved, ki
so povezane s kakovostjo življenja in varovanjem okolja.
Agencija lahko izbere po en večji projekt
na naslednjih področjih:
– temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi
izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec
– temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi
izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec,
ki dela v tujini vsaj pet let in se vrača v Slovenijo.
Znotraj vsake vede mora biti izbranih
vsaj 10% podoktorskih projektov, vsaj 50%
projektov s področja tehnike mora biti aplikativnih, vsaj 25% projektov v drugih vedah
mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti
mora biti vsaj 15% takšnih, katerih nosilci so
mlajši raziskovalci (največ 7 aktivnih let po
zagovoru doktorata).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidence
agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1,
61/06 – ZDru-1 in 112/07, v nadaljnjem besedilu: zakon) in s Pravilnikom o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS,
št. 73/06, 23/09 – Pravilnik o postopku (so)
financiranja in spremljanja raziskovalne dejavnosti, in 41/09; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik o projektih). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo
okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za
raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti sub
jekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih
sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izbor:
a) večjih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
b) manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
c) podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter
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d) podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in
so namenjeni predvsem za pretok (prehod)
mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo in
ki se izvajajo zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje
in znanja v gospodarstvu.
5. Pogoji
Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so
določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav
za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
v letu 2011 (razpisi v letu 2010) – poglavja
A-Č, št. 6319-1/2010-1, z dne 31. 3. 2010,
21. 6. 2010 in 20. 9. 2010 (v nadaljnjem
besedilu: Metodologija), v Pravilniku o projektih, v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih
za vodjo projekta) in v Pravilniku o kazalcih
in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09, 86/09 in
56/10). Vsi navedeni dokumenti so sestavni
del razpisne dokumentacije in so objavljeni
na spletni strani agencije.
Raziskovalni projekt izvaja projektna
skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci
ter strokovni in tehnični sodelavci.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki izpolnjuje pogoje
za izvajanje takega projekta.
Vodja projekta in izvajalci morajo imeti
za izvajanje raziskovalnih projektov proste
kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je
1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti kot
raziskovalci zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca.
Vodja projekta mora imeti najmanj 170
prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju,
razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 urami, ki izpolnjuje vse
ostale pogoje za vodjo projekta in ima hkrati
izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki ga
vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg
največ okvirno 50.000 EUR.
Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe.
Pogodba mora biti podpisana najkasneje
v treh mesecih od sklepa Upravnega odbora
agencije o izboru projektov. V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira
kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
Posamezen raziskovalec lahko kandidira za
vodjo novega projekta, če je na dan 9. 11.
2010 vodja največ dveh temeljnih raziskovalnih projektov ali največ dveh aplikativnih raziskovalnih projektov ali hkrati največ
enega aplikativnega in enega temeljnega
raziskovalnega projekta. Raziskovalec, ki je
že nastopal kot vodja enega podoktorskega
projekta, ne more več prijaviti podoktorskega raziskovalnega projekta.
ZSA je določil mejno vrednost vsote
A1+A2+A3, ki jo morajo imeti vodje projektov
ob prijavi za vsako vedo posebej – vrednosti
za leto 2010 so:
Večji temeljni projekt:
A1+A2+A3 = 11 naravoslovje in tehnika
A1+A2+A3 = 10 medicina in biotehnika
A1+A2+A3 = 6 družboslovje
A1+A2+A3 = 5 humanistika
Temeljni projekt in večji aplikativni projekt:
A1+A2+A3=5,0 naravoslovje
A1+A2+A3=5,0 tehnika
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A1+A2+A3=2,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3=3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3=2,0 družboslovje in klinična
medicina
A1+A2+A3=2,5 humanistika
A1+A2+A3=4,0 interdisciplinarno
Aplikativni projekt (tudi za temeljni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora
doktorata minilo največ 7 let):
A1+A2+A3=3,0 naravoslovje
A1+A2+A3=3,0 tehnika
A1+A2+A3=1,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3=2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3=1,5 družboslovje
A1+A2+A3=2,0 humanistika
A1+A2+A3=3,0 interdisciplinarno
Aplikativni projekt, če je pri vodji projekta
od zagovora doktorata minilo največ 7 let:
A1+A2+A3=2,5 naravoslovje
A1+A2+A3=2,5 tehnika
A1+A2+A3=1,0 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3=2,0 biotehnika in biologija
A1+A2+A3=1,0 družboslovje
A1+A2+A3=1,5 humanistika
A1+A2+A3=2,5 interdisciplinarno
Ena tretjina članov projektnih skupin za
temeljne in aplikativne projekte za vse vede
mora izpolnjevati pogoj: A1+A2+A3=1.
Vodje projektov (temeljni, aplikativni) se
lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno
A1+A2+A3, če kažejo svojo izjemnost z dosežki znotraj A«.
Za podoktorande velja:
V primeru, da je podoktorand izkoristil
starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna
meja dvigne nad 35 let za čas dejansko
izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh
mesecev. Podoktorand mora imeti opravljen
zagovor doktorata do dne 9. 11. 2010.
Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti
v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas
trajanja podoktorskega projekta.
V okviru razpisa sta določeni dve velikosti temeljnih in aplikativnih raziskovalnih
projektov, in sicer:
a) manjši projekti v letnem finančnem
obsegu okvirno 100.000 EUR. Prijavitelji,
predvsem s področja družboslovja, matematike in klinične medicine, imajo možnost, da kot manjši projekt prijavijo projekt
v vrednosti 50.000 EUR. Takih projektov je
lahko odobrenih največ 10% za vse vede
skupaj.
Preračunano v raziskovalne ure projekta
to pomeni okvirno 3620 letnih ur cenovnega razreda A (1810 za projekte v vrednosti
50.000 EUR), 3210 letnih ur cenovnega razreda B (1610), 2810 letnih ur cenovnega
razreda C (1400) ali 2520 letnih ur cenovnega razreda D (1260) ter
b) večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 200.000 EUR.
Preračunano v raziskovalne ure projekta
to pomeni okvirno 7240 letnih ur cenovnega
razreda A, 6420 letnih ur cenovnega razreda B, 5620 letnih ur cenovnega razreda C ali
5040 letnih ur cenovnega razreda D.
Prijavitelji, ki prijavljajo večji projekt,
v prijavni vlogi posebej navedejo, kateri del
vsebine predloga projekta se nanaša na povečan obseg sredstev (II. faza – točka 14.
Prijavne vloge: Dopolnitev predloga razisko-
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valnega projekta, če prijavitelj kandidira za
večji projekt).
Večji projekti, ki so lahko temeljni bodisi
aplikativni, morajo dodatno obvezno:
a) Aplikativni projekti:
– vključevati najmanj tri po tipu (glede
na status) različne slovenske raziskovalne
organizacije (raziskovalni zavod, univerzo
in gospodarsko družbo)
– vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in
– izkazovati sofinanciranje.
b) Temeljni projekti:
– vključevati najmanj dve po tipu (glede
na status) različni slovenski raziskovalni organizaciji (raziskovalni zavod ali univerzo ali
gospodarsko družbo)
– vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti)
Vsak projekt (100.000 in 200.000 EUR)
mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj
še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj
20% vrednosti projekta. V primeru, da je
projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR,
lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij,
kar mora navesti že ob prijavi – II. faza – tč.
14 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).
Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE)
cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.
Če je projektna skupina sestavljena iz več
projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista
raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj
mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se
vsebina predloga raziskovalnega projekta
šteje za poslovno skrivnost.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za
posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah
agencije na dan zaključka javnega razpisa
(oceni A1 in A2).
Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi Metodologije (ocena A3)
je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu:
RO) za vse tiste vodje projektov, ki so člani
programskih raziskovalnih skupin. Agencija
bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST/2010, na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.
Vodje raziskovalnih projektov, ki niso
člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOSTD/2010, objavljen na spletni strani agencije
in ga do 9. 11. 2010 do 12. ure oddajo
po elektronski pošti na naslov: vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi po običajni pošti na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 9. 11. 2010 do 12. ure. Agenci-

ja bo upoštevala podatke iz teh obrazcev
samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine.
6. Prijava na javni razpis
Razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi
prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi
s kratko prijavo z obrazcem ARRS-ZV-JRPrijava/2010-I.
Prijava na javni razpis se kot Prijavna
vloga (Application form) na obrazcu ARRSZV-JR-Prijava/2010-I izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci https://www.
arrs.gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije,
skrbniki spletnega portala eObrazci v RO,
zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov
RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni
portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO
ali agencija).
Podrobna obrazložitev postopka prijave
in pridobitve gesla je v prilogi razpisa.
Prijavni obrazec se istočasno izpolnjuje
v slovenskem in angleškem jeziku – izpolnjen mora biti v obeh jezikih.
7. Merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so
definirani v Pravilniku o projektih, Pravilniku
o kriterijih za vodjo projekta in Pravilnikih
o kazalcih in merilih, metoda ocenjevanja
pa v Metodologiji.
Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:
Faza I.
a) Predizbor
ZSA na podlagi analize petletne produkcije slovenskih raziskovalcev po raziskovalnih področjih (pri fiziki se posebej upošteva
podpodročje fizika delcev) in upoštevaje
razpoložljiva sredstva za raziskovalna področja, določi raziskovalce, ki se lahko avtomatično uvrstijo v drugi krog ocenjevanja.
Ti raziskovalci so o možnosti avtomatične
uvrstitve v drugi krog ocenjevanja projektov
obveščeni ob objavi razpisa in v primeru, da
se prijavijo na razpis, v prijavni vlogi za prvo
fazo napišejo le naslov projekta in izpolnijo administrativne podatke. Če prijave ne
oddajo do zaključka razpisa, se ne morejo
uvrstiti v ll. fazo ocenjevanja. ZSA izbere
raziskovalce na podlagi uvrstitve po vrstnem
redu po skupni oceni A1+A2+A3 na seznamu
znotraj področja. Vsi izbrani raziskovalci morajo imeti točke v kategoriji A' in morajo imeti
skupno število točk A1+A2+A3 najmanj tako,
kot je pogoj za prijavo temeljnega projekta.
Ocene za vrednosti A1 in A2 iz baze SICRIS
so izračunane na dan 20. 9. 2010.
Število tako izbranih raziskovalcev je približno 50% skupno uvrščenih v drugo fazo.
Predizbora ni pri interdisciplinarnih raziskavah in pri podoktorskih projektih.
b) Izbor na razpisu
Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih
v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila
v dve kategoriji, A in B:
Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se določijo iz projektov znotraj področja po padajočih ocenah B1+B2+B3. V kategorijo A se uvrstijo tudi podoktorski projekti,
pri katerih predlagatelj prijavlja projekt na
drugi raziskovalni organizaciji, kot je trenu-
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tno zaposlen. Projekti A kategorije še niso
izbrani za financiranje. Pri izbiri projektov
za kategorijo A pridejo v poštev samo tisti, ki
imajo oceno B1+B2+B3 višjo od 15 (prag).
Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo.
V kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki
imajo oceno B1+B2+B3 nižjo kot 15 in drugi
projekti, ki niso uvrščeni v kategorijo A.
Faza II.
Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora
projektov (kategorija A), agencija pozove, da
v roku treh tednov na obrazcu ARRS-ZVJR-Prijava-2010-II (v nadaljnjem besedilu:
prijavna vloga – II. faza) oddajo dopolnitev
predloga raziskovalnega projekta na spletnem portalu eObrazci.
Sestavni del prijave za II. fazo je tudi
projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge – II. faza ob podpisu pogodbe ni
mogoče spreminjati.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta
nastopa gospodarska družba, bodo morali
v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti,
št. 007-6/2009-8 z dne 17. 6. 2009, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-ZV-JR-Prijava/2010II-DP.
8. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 22,3 mio EUR. Pri
izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za
sofinanciranje v letu 2011 upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se
razmerje sredstev med vedami v letu 2010
okvirno ohranja.
Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta.
Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta.
Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov
projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in
sicer za celotno obdobje izvajanja projekta
glede na vrednost cene raziskovalne ure ob
začetku financiranja. Če gospodarske družbe samostojno prijavljajo aplikativni projekt
(brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz
vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebujejo dokazila o sofinanciranju projekta,
morajo pa svoj delež sofinanciranja izkazati
v finančnih poročilih.
Glede na obremenitve raziskovalcev
z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz
proračuna Republike Slovenije, bo agencija,
v skladu z določili Uredbe o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04,
32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), financirala posameznega raziskovalca glede
na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar
največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za
posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO
mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati
vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni
obseg sodelujoče RO v posameznem letu
170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko
število ur sodelujoče RO v posameznem
letu tudi 0 ur.

9. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 6. 2011.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve
leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo
dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar
pomeni, da je s tem določen letni obseg
raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta
na tem razpisu.
10. Izbor raziskovalnih projektov
10.1. – I. faza
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način, kot ga določata Pravilnik o projektih
in Metodologija.
Občasno strokovno telo pripravi predlog
seznama projektov, ki se uvrstijo v II. fazo
izbora (kategorija A; glej točko 7 javnega
razpisa) ter predlog seznama projektov, ki
se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in
ju posreduje v obravnavo ZSA.
ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov
kategorije A, ki se uvrstijo v II. fazo izbora
prijav, in predlog seznama projektov kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora.
Predlog sklepa posreduje v odločitev Upravnemu odboru agencije.
10.2. – II. faza
Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog
finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev
Upravnemu odboru agencije. Upravni odbor
agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep
o izboru raziskovalnih projektov.
11. Način, oblika in rok za predložitev
prijav – I. faza
11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim
podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-ZVJR-Prijava/2010-I na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO
in vodja raziskovalnega projekta). Prijave
morajo biti oddane do vključno torka, 9. 11.
2010 do 12. ure.
Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog
ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski
obliki kot nepodpisana (na spletni portal
agencije eObrazci) s statusom prijave »oddano – ni digitalno podpisano« in v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene
osebe RO in vodje raziskovalnega projekta
in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj – Prijava
– Razpis za projekte« in obvezno oznako
prijave (ARRS-ZV-JR/2010 – I /...), z oznako
vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 7
prijavnega obrazca) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana.
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Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni ali elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci (v statusu
»oddano«) oziroma prispe v vložišče Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do torka, 9. 11. 2010, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 9. 11. 2010 do 12. ure (poštni žig).
11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2.
– elektronska in pisna;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list, št. 23/09).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
12. Datum odpiranja prijav: komisija za
odpiranje prijav bo v četrtek, 11. 11. 2010,
ob 10. uri na sedežu Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla
vse v roku dostavljene in pravilno označene
prijave.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o projektih, ki se zavrnejo
po I. fazi izbora, predvidoma do konca januarja 2011. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze izbora,
predvidoma v maju 2011.
14. Način, oblika in rok za predložitev
prijav – II. faza: postopek oddaje prijav bo
podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se
bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki
in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).
15.2. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na spletnih
straneh agencije: http://www.arrs.gov.si
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na
tel. 400-59-60 (Vanja Rodič, Almira Bremec,
Tina Valenci in Mateja Gašpirc).
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6316-2/2010-1
Ob-6072/10
Na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/09) ter v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 61/06 – ZDru-1/112/07), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2011
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
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no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
2. Predmet javnega razpisa je: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni: izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega
raziskovalnega dela znanstvenikov, prenosu
temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo
in tehnološki razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov se lahko prijavijo
organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji in društva
s statusom delovanja v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako
se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je ustanovljen
in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta.
Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih
jezikov, ima mednarodni programski odbor
in na katerem je od aktivnih udeležencev
z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.
Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20
referentov za dva ali več dnevni sestanek.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje
znanstvenih sestankov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi
v letu 2010), številka: 6319-1/2010-1, z dne
31. 3. 2010, poglavje »G« (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), Pravilniku o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05,
24/06, 23/09) in Pravilniku o postopku (so)
financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09).
Našteti dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-ZS-01-2010 – Prijavna
vloga za (so)financiranje znanstvenih sestankov;
– izjavo prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za
izjavo prijavitelja, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva, ni prejel pomoči
iz drugih virov, oziroma koliko sredstev iz
drugih virov za isti namen je že prejel. Podpisane izjave preverja in hrani Agencija.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– tehtnost in aktualnost tematike;
– pričakovana odzivnost sestanka
v znanstveni in strokovni javnosti;
– reference predavateljev;
– raziskovalna uspešnost predsednika
programskega ali organizacijskega odbora,
ki ga izbere prijavitelj (v nadaljevanju: vodja
sestanka). Vodjo sestanka bo Agencija ocenjevala v vedi in na področju, ki ju prijavitelj
navede v prijavni vlogi;
– pridobitev dodatnega sofinanciranja;
– mednarodni značaj sestanka (mednarodna udeležba);
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– zagotavljanje racionalne porabe sredstev;
– združevanje več znanstvenih disciplin;
– periodičnost znanstvenega sestanka
(izvajanje sestanka periodično po različnih državah oziroma v organizaciji ugledne
mednarodne organizacije ali izvajanje sestanka periodično v Sloveniji);
– organizacijske reference prijavitelja
sestanka.
Podrobneje so merila ocenjevanja opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep:
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
znanstvenih sestankov sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči
tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način, kot ga določa Pravilnik o postopku
(so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Pravilnik o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 435.000,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sestanek
mora biti izpeljan v letu 2011. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2012,
se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2011 (veliki znanstveni sestanek
je sestanek, na katerem je prisotnih nad 350
udeležencev).
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih
sestankov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
v enem izvodu v elektronski obliki na naslov:
razpis-sestanki@arrs.si in v enem izvodu
v tiskani obliki na naslov agencije.
b. Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov v letu 2011« morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov Agencije ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno 15. 11.
2010 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo
tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz
Slovenije, najkasneje do 15. 11. 2010 do
12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov
v letu 2011«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpissestanki@arrs.si, do vključno 15. 11. 2010
do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
c. V postopku izbora prijav bo Agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na Agencijo
v roku, določenem s tem razpisom.
č. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b.) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene

prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopku
(so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Pravilnikom o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih sestankov.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, soba 305
v III. nadstropju, dne 22. 11. 2010.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 100 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva
objave razpisa vsak delavnik v času uradnih ur, v glavni pisarni Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali jo dobijo na spletni strani agencije: (http:/www.
arrs.gov.si/sl/razpisi)
Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na agenciji pri odgovorni osebi za izvedbo javnega razpisa Marjetki Primožič,
po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, ali na e-pošto: marjetka.primozic@arrs.si
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 050/10
Ob-6031/10
Na podlagi sklepa sveta Krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava z dne 31. 8. 2010
ter določil Pravilnika o oddaji nepremičnega
premoženja v najem (Uradne objave Občine
Izola, št. 24/09) Krajevna skupnost Jagodje
- Dobrava objavlja
javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb
za najem poslovnega prostora v stavbi
Krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava
na naslovu Jagodje 24a (gostinski del
v zgradbi), na parceli št. 1778/ 1
in 1778/3, k.o. Malija
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje je poslovni prostor
v stavbi Krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, v izmeri 329, 31 m2 (gostinski del
269, 31 m2 + 60 m2), za opravljanje gostinske dejavnosti.
Izklicna cena mesečne najemnine za
predmetni poslovni prostor znaša najmanj
1.600 EUR brez DDV, največ za dobo 5 let,
z možnostjo podaljšanja.
Izklicna cena v razpisanem postopku je
bila določena na podlagi opravljene cenitve
s strani sodnega cenilca in izvedenca za
gradbeno stroko.
Poslovni prostor sestavljajo naslednji
prostori:
– jedilnica kot i. del dvorane 54,60 m2,
– točenje pjač – bife
23,00 m2,
– glavna kuhinja z vhodom,
točilnico, pisarniški kot,
garderobo in prostorom za
čistila
28,02 m2,
– vinska klet in shramba
32, 74 m2,
– wc za goste
17,74 m2,
– wc in kopalnica za
personal
5, 64 m2,
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– letna kuhinja
– glavni vhod (f × 0,75)
– vhod s terase
– terasa (pokrita f × 0,25)
– jedilnica kot ii. del
dvorane
Skupna površina

21, 48 m2,
12, 17 m2,
3,70 m2,
70,22 m2,
60,00 m2,
329,31 m2.

II. Razpisni pogoji:
1. Poslovni prostor se oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti – gostilna s hrano in pijačo.
2. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
dneva objave.
3. Ponudnik, ki ima ob prijavi na razpis
Krajevne skupnosti neporavnane obveznosti iz naslova najemnin že najetih prostorov,
bo izločen iz postopka izbire za najem po
tem razpisu.
4. Ponudba mora vsebovati program ali
opis dejavnosti, ki se bo izvajala v poslovnem prostoru in višino mesečne najemnine
v EUR, ki jo ponuja in jo je pripravljen plačevati na način in pod pogoji določenimi
z najemno pogodbo.
5. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik,
ki ponudi najvišjo izklicno ceno mesečne
najemnine.
6. Komisija si pridrži pravico, da ne izbere nobenega od prejetih ponudb in nima
obveznosti do plačila ponudnika za izvedbo
ponudbe.
7. Udeleženci, ki se bodo prijavili na
razpis, morajo v navedenem roku vplačati
varščino v višini treh mesečnih najemnin
izklicne cene (1.600 EUR x 3), na TRR
Krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava,
številka 01240-6450801924, pri banki Slovenija, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina nanaša.
8. Najemna pogodba za poslovni prostor
bo sklenjena v roku 15 dni od prejema sklepa
sveta Krajevne skupnosti o oddaji poslovnega prostora najugodnejšemu ponudniku.
9. V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v določenem roku, varščina
zapade v korist Krajevne skupnosti Jagodje
- Dobrava.
10. Ponudniku, ki na javnem razpisu
uspe, se vplačana varščina obračuna pri
obračunu najemnine.
11. Udeležencem, ki na javnem razpisu niso uspeli, se vplačana varščina vrne
v roku 15 dni od zaključka javnega razpisa.
12. Gostilna je zasedena in obratuje.
Vsa oprema je v lasti od dosedanjega najemnika.
V primeru izbora novega najemnika je
ponudnik dolžan povrniti stroške vlaganj in
odkupiti obstoječo opremo od dosedanjega najemnika. V ceno niso vključeni stroški
elektrike, vode, plina in komunalnih storitev,
ki jih plačuje najemnik neposredno dobavitelju oziroma izvajalcem storitev. Izbrani najemnik mora pridobiti obratovalno dovoljenje.
III. Dokazila
Ponudnik mora v ponudbi za najem prostora priložiti:
– potrdilo o vplačani varščini,
– izjava, da ima plačane vse obveznosti
do Krajevne skupnosti.
Nepopolne ponudbe ne bodo upošte
vane.
IV. Dostava ponudbe
Pisne ponudbe in potrdilo o vplačani varščini pošljite na naslov, Krajevna skupnost
Jagodje - Dobrava, Jagodje 24a, 6311 Jagodje, v razpisnem roku v zaprti kuverti,
z oznako Javni razpis – Ne odpiraj.

Vse dodatne informacije dobijo interesenti na sedežu Krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava, tel. 05/641-83-16 ali GSM
031/616-132. Ogled prostorov je možen po
dogovoru.
O izbiri ponudnika bodo udeleženci obveščeni v roku 15 dni od poteka javnega
razpisa.
V. Datum odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnaval Komisija za oddajo poslovnih prostorov Jagodje - Dobrava.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
19. 10. 2010, ob 19. uri dalje, v prostorih
Krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, Jagodje 24 a, 6311 Jagodje.
VI. Negativna pogodbena klavzula: krajevna skupnost lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne
dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava
Ob-5970/10
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo (Uradni list RS, št. 71/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
in 36. členom Statuta Občine Vipava (Uradni
RS št. 54/02, 83/02 in 91/05) objavlja Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi
in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje
pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje
gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju:
aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih
lovna površina leži v občini. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo
in loviščem.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to
pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi
predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede
na lovno površino lovišča, ki leži v občini.
V primeru, da se sredstva ne porabijo, se
ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.

Št.

76 / 1. 10. 2010 /

Stran

2539

4. Višina sredstev: višina sredstev je
500 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti
v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
do zaključka tega javnega razpisa, to je do
15. oktobra 2010 v tajništvu občine ter na
spletnih straneh Občine Vipava (www.vipava.si).
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, in sicer najkasneje do vključno 15. oktobra (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni
strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in
z obvezno navedbo razpisnega področja na
prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo dne 18. oktobra 2010,
v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Vipava, http://www.vipava.si
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan, in sicer med 8. in 12. uro,
na naslovu: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem
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javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Vipava ali po tel. 36-43-419 – kontaktna
oseba Nadja Kobal ali e-pošti: obcina.vipava@siol.net.
Občina Vipava
Št. 110-40/2010-1
Ob-5979/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 56/06
z dne 26. 6. 2007, spremembe in dopolnitve), Odloka proračuna Občine Postojna za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 105/09 z dne
21. 12. 2009), Mnenja Ministrstva za finance
št. priglasitve: M001-5883512-2007/I), Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje in spodbujanje
samozaposlovanja v Občini Postojna
v letu 2010
I. Predmet in namen javnega razpisa:
predmet javnega razpisa je dodeljevanje
proračunskih sredstev za pospeševanje in
spodbujanje samozaposlovanja v Občini
Postojna z namenom razvoja podjetništva,
spodbujanja nastajanja novih delovnih mest
v malem gospodarstvu, zmanjševanja brezposelnosti v Občini Postojna, ki se izvaja
v obliki enkratne nepovratne pomoči. Nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi
podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na
začetku poslovanja.
II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki
se nameni za pospeševanje in spodbujanje
samozaposlovanja znaša 22.024,50 EUR.
Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne
plače, ki je namenjena zagonu poslovanja
in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov
in davkov iz plač samozaposlenih oseb na
začetku poslovanja.
Upoštevana zadnja objava višine minimalne bruto plače (Uradni list RS, št. 13/10
z dne 22. 2. 2010) znaša: 734,15 EUR.
Finančna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti.
III. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so plačila prispevkov
za socialno varnost in izplačane bruto plače
(II. bruto z davkom na izplačane plače):
– pri pravnih osebah je upravičeni strošek bruto plača,
– pri samostojnih podjetnikih posameznikih so upravičeni stroški plačani prispevki za
socialno varnost,
– v primeru samozaposlitve na področju
drugih dovoljenih samostojnih dejavnosti so
upravičeni stroški plačani prispevki za socialno varnost.
IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu (od 1. 1. 2010 dalje) v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe,
podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitveno
dejavnost.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti stalno bivališče, sedež
in poslovne prostore na območju Občine
Postojna.
V primeru samozaposlitve samostojnih
kulturnih delavcev, ki imajo prispevke za so-
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cialno varnost financirane s strani pristojnega ministrstva le-ti niso upravičeni strošek,
kar pomeni, da niso upravičeni do prejetja
subvencije za samozaposlitev. Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem letu in
se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji
samozaposlitve.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku,
je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta
sredstva vključno z zakonsko zamudnimi
obrestmi.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2010.
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– postopkovno dokumentacijo, in sicer
dokazilo o realizirani samozaposlitvi:
– za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista in obrtno dovoljenje
za vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost;
– za gospodarske družbe: sklep o vpisu v sodni register z vsemi prilogami;
– fotokopijo obvestila Statističnega urada
RS o identifikaciji z matično številko in razvrstitev po dejavnosti (za poslovni subjekt);
– dokument o davčni številki oziroma
identifikacijski številki za DDV;
– dokazilo o zaposlitvi: fotokopija prijave
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (obrazec M-1/M-2);
– dokazilo o stalnem prebivališču.
VII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – spodbujanje samozaposlovanja 2010«, s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani ali oddana osebno v sprejemno
informacijsko pisarno z vložiščem št. 3/2,
v času poslovnih ur.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto
2010 za ta namen.
Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija tekoče, po prejemu
vloge do porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2010 za ta namen.
Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Postojna, najkasneje do 30. 11. 2010.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna
št. 3/2, vsak dan v okviru poslovnega časa,
objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;

– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko
poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in
poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih
(tel. 728-07-89 in 728-07-82).
Občina Postojna
Št. 2010/000189
Ob-5984/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju
drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Pesnica (MUV, št. 31/07) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Pesnica za
leto 2010 (MUV, št. 07/10), Občina Pesnica
objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
– skupinske izjeme in sredstev za druge
ukrepe, ki ne predstavljajo državnih
pomoči na območju Občine Pesnica za
leto 2010
I. Ime oziroma naziv in sedež: Občina
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
II. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in
izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja
v Občini Pesnica (MUV štev. 31/07).
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, ter druge ukrepe ki ne predstavljajo državnih pomoči in se dodeljujejo
v skladu z veljavno zakonodajo, za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja. Sredstva se dodelijo
za naslednje ukrepe:
A) Ukrepi državne pomoči za primarno
kmetijsko proizvodnjo – skupinske izjeme
– Posodabljanje kmetij (10. člen pravilnika) – v okvirni višini 27.500 EUR,
– Urejanje pašnikov (10. člen pravilnika)
– v okvirni višini 8.000 EUR in
– Urejanje kmetijskih zemljišč (10. člen
pravilnika) – v okvirni višini 8.000 EUR.
B) Drugi ukrepi
– Podpore informiranja javnosti o pomenu kmetijstva in zdrave prehrane (21. člen
pravilnika) – v okvirni višini 10.000 EUR.
IV. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2010 na proračunski
postavki 11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu v okvirni višini 53.500,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale ukrepe, vendar samo med ukrepi na področju primarne kmetijske dejavnosti (ukrepi
pod točko A).
V. Ukrepi, upravičeni stroški, upravičenci
in pogoji za pridobitev
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Za vse razpisane ukrepe pod točko A navedene v III. poglavju Predmet javnega razpisa velja, da gre za državne pomoči, ki se
ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Pesnica do dneva
določenega v medsebojni pogodbi. Dokazila (plačani računi) za izvedene aktivnosti
morajo biti z datumom iz tega obdobja. Za
razpisan ukrep pod točko B naveden v III.
poglavju Predmet javnega razpisa veljajo
posebej navedeni načini koriščenja sredstev, ki so navedeni v poglavju B.
A) Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
1. Z naložbo je treba doseči enega ali
več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in/ali
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
2. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči iz tega
člena za posamezno naložbo na kmetijskem
gospodarstvu lahko znaša do 2.500,00 EUR
na kmetijsko gospodarstvo.
3. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo
v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Pesnica,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za
potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na
območju Občine Pesnica,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
4. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
4.1 posodabljanje kmetij,
4.2 urejanje pašnikov,
4.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
4.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji
ter ureditev izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,

– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada (sadovnjak ali
vinograd), stroški priprave zemljišča, nakup
opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje / projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo, za katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– za namen ureditve trajnega nasada
– vinograda, je potrebno izpolnjevati pogoje za pridobitev skladne z veljavno Uredbo
o uravnavanju obsega vinogradniških površin.
4.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta / projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
4.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromeloracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
B: Projekti in programi za razvoj podeželja
1. Podpore informiranja javnost o pomenu kmetijstva in zdrave prehrane.
2. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov,
– najvišji skupni znesek pomoči lahko
znaša do 2.500,00 EUR na posamezno društvo.
3. Upravičenci do pomoči:
– društva, ki se ukvarjajo s promocijo
kmetijske dejavnosti, razvojem podeželja in
zdrave prehrane.
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4. Upravičeni stroški:
– sofinancirajo se aktivnosti društev
v letu 2010 na področju kmetijstva, v skladu
z letnim planom kmetijstva.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 2. 11. 2010.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo« dostaviti na naslov: Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri
Mariboru. Upoštevale se bodo vloge prispele do 2. 11. 2010 v vložišče Občine Pesnica,
soba št. 108/I, do 12. ure oziroma poslane
po pošti s poštnim žigom do vključno 2. 11.
2010. Na hrbtni strani kuverte morata biti
naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
najkasneje do 5. 11. 2010. Odpiranje vlog ni
javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga
ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 3 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 30. 11. 2010.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v Občinski upravi
Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru, soba 103/I ali
108/I. Za dodatne informacije lahko pokličite
Maček Nevenko, tel. 654 2367 ali pišete na
elektronski naslov, obcina.pesnica@pesnica.si, z navedbo »razpis kmetijstvo«.
Občina Pesnica
Ob-5986/10
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04), Pravilnika
o spremembah pravilnika o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 71/08) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010
(Uradni list RS, št. 107/09), objavlja Mestna
občina Koper
javni razpis
za dodelitev štipendij nadarjenim
študentom za študijsko leto 2010/2011
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem
letu 2010/2011, in sicer:
– 2 štipendiji za študij v tujini;
– 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji.
2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da dosegajo najmanj prav dober učni
uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo
ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih
področjih;
– da študentje ob vpisu v prvi letnik niso
starejši od 21 let, študentje podiplomskega
študija pa ne starejši od 28 let;
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 80% povprečne
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bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne
opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nimajo
druge štipendije.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive
z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi
študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve
alinee, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih, ki pogoje iz prve alinee prvega
odstavka tega člena izpolnjujejo.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na
obrazcu »Vloga za dodelitev štipendije
za študijsko leto 2010/2011«, ki ga dobite
na spletnih straneh Mestne občine Koper
–www.koper.si ali osebno dvignete v glavni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v študijskem letu
2010/2011;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju
pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in
nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila,
ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da je kandidat državljan RS;
– izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta;
– življenjepis;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma
oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu;
– potrdilo o družinskih članih, ki ga izda
Upravna enota Koper;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila
za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti,
nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upošteva naslednja merila:
– uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri
zaključnem izpitu oziroma višja povprečna
ocena kandidata in boljši dosežki na drugih
(izvenšolskih) področjih delovanja in
– druga merila v skladu s Pravilnikom
o štipendiranju.
5. Rok za oddajo prijave:
Prijava na razpis mora biti oddana na
obrazcu:«Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2010/2011«. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
ponedeljka, 25. oktobra 2010 na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijava mora biti pravilno označena, in
sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev štipendije 2010/2011 št. 410-217/2010.« Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in pravočasne.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 14 dni od izteka roka
za oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo
urejena s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, Mirjam Lemut, tel. 05/66-46-239 ali
e-meil: mirjam.lemut@koper.si.
Mestna občina Koper
Ob-6048/10
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP
in 38/10 – ZUKN), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Selnica ob
Dravi (MUV, št. 23/08), Odloka o koncesiji
za opravljanje gospodarske javne službe
v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 23/08),
Odloka o ureditvi zimske službe v Občini
Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/09) in 10. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV,
št. 19/07) objavljamo
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe
»Zimska služba«
1. Koncedent: Občine Selnica ob Dravi,
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (v
nadaljevanju: občina).
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe »zimska služba« na
območju občine v skladu z veljavnimi predpisi, pogoji in določili razpisa ter razpisne
dokumentacije.
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
gospodarske javne službe »zimska služba«
v šestih conah občine na občinskih cestah,
drugih javnih prometnih površinah ter površinah namenjenih pešcem in kolesarjem in
drugih nekategoriziranih cestah v občini, kot
je razvidno iz priloge I. Koncesija se podeli
koncesionarju za celotno območje občine.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas do 31. maja
2011 skladno z določilom 23. člena Odloka
o ureditvi zimske službe v Občini Selnica ob
Dravi (MUV, št. 25/09).
5. Razpisna dokumentacija: razpis in
razpisna dokumentacija sta kandidatom
dosegljiva na spletni strani Občine Selnica
ob Dravi, http://www.selnica.si pod rubriko
Razpisi. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne tudi v času uradnih ur na sedežu
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi.
6. Pogoji razpisa:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet koncesije in izpolnjuje predpisane
pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju
javne službe, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih sredstev za delo, izključno za področje koncesije;
– da zagotavlja nadzor nad izvajanjem
lastnega dela;

– da se obveže zavarovati za odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem GJS oziroma opustitvijo opravljanja lahko povzroči
tretji osebi ali koncedentu;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času;
– da ni v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– vlogo in izpolnjene potrebne obrazce iz
razpisne dokumentacije,
– potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev in določil razpisa in razpisne dokumentacije,
– parafiran in ožigosan vzorec pogodbe.
8. Oddajanje ponudb: koncedent bo upošteval le pravočasno prispele ponudbe, ki
bodo prispele v sprejemno pisarno Občine
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, najkasneje 11. 10. 2010 do
12. ure, v zaprti kuverti z navedbo točnega
naslova koncedenta, točnega naslova pošiljatelja/ponudnika in z oznako: Ne odpiraj
– JR zimska služba.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 10. 2010, ob 12.30, v konferenčni sobi Občine Selnica ob Dravi, Slovenski
trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (pritličje). Upoštevane bodo le pravilno označene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov
koncedenta. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, in nepravilno označene
ponudbe bo koncendent vrnil ponudniku.
10. Merila: merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cene storitev – do 85 točk,
– izkušnje z opravljanjem zimske službe
– do 15 točk.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
11. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
veljati vsaj 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Dodatna pojasnila: pojasnila v zvezi
z razpisom in razpisno dokumentacijo sme
ponudnik zahtevati preko elektronskega naslova: info@selnica.si. Koncedent je dolžan
posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in razpisom najkasneje
do 6. 10. 2010, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo podana do 4. 10. 2010, in
sicer bodo vprašanja in odgovori objavljeni
na spletni strani, http://www.selnica.si pod
rubriko Razpisi.
13. Rok izbire: o izbiri bodo ponudniki
pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom
bo na podlagi upravne odločbe sklenjena
koncesijska pogodba.
Koncedent si pridržuje pravico zavrniti
vse ponudbe in ne odgovarja za morebitno
posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom z zavrnitvijo nastala. Koncedent si
prav tako pridržuje pravico, da z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe za izvedbo
del in nalog, ki so predmet javnega naročila. Koncedent ne bo plačal ponudnikom
nobenih stroškov, ki jih bi le-ti imeli v zvezi
z izdelavo svojih ponudb ali kasnejšimi pisnimi pojasnili.
Občina Selnica ob Dravi
Ob-6050/10
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 90/07 in 63/10), Odloka o proračunu Ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čine Šentrupert za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 1/09 in 17/10) in Sklepa župana o razpisu
štipendij, objavlja Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Šentrupert za šolsko
oziroma študijsko leto 2010/2011
1. Predmet javnega razpisa: podelitev
štipendije za izobraževalne programe na
področju turizma in štipendije za nadarjene dijake oziroma študente Občine Šentrupert.
2. Pravico do štipendije Občine Šentrupert lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo
srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti
dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa,
razen študenti z vpisanim absolventskim
statusom, če izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini
Šentrupert,
– da ima status dijaka oziroma status
rednega študenta,
– da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu
RS za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima status zasebnika ali samostojnega
podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in
ne prejema druge štipendije v RS.
Kandidat za štipendijo, ki se podeljuje za
izobraževalne programe na področju turizma, mora poleg zgoraj navedenih splošnih
pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je redno vpisan v srednješolski izobraževalni program turistični tehnik oziroma višješolski, visokošolski strokovni ali
univerzitetni študijski program za področje
turizma.
Kandidat za štipendijo za nadarjene dijake in študente mora poleg zgoraj navedenih
splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj: da je
v preteklem šolskem letu dosegel najmanj
prav dober učni uspeh – učenci in dijaki ozi-

roma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– letnik izobraževanja, pri čemer ima ob
enakih pogojih prednost kandidat vpisan
v višji letnik;
– oddaljenost šole od kraja bivanja;
– ob enakih ostalih pogojih ima pri vseh
vrstah štipendije, ki jih podeljuje Občina
Šentrupert, prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. Dohodek na
družinskega člana se bo izračunal v skladu
z 10. in 11. členom Pravilnika o podeljevanju
štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 90/07 in 63/10).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Šentrupert.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko oziroma študijsko leto 2010/2011
bosta v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Šentrupert in njegovimi spremembami, predvidoma dodeljeni 2 štipendiji,
in sicer: 1 štipendija za izobraževalne programe na področju turizma in 1 štipendija za
nadarjene dijake oziroma študente. Višina
štipendije za dijake bo znašala 115,00 EUR
mesečno, za študente pa 125,00 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij za leto 2010 in 2011 znaša 3.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Občine Šentrupert, na podlagi
Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 1/09 in 17/10).
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– originalno potrdilo o vpisu za šolsko
oziroma študijsko leto 2010/2011;
– fotokopija spričevala oziroma potrdilo
o opravljenih izpitih v šolskem oziroma študijskem letu 2009/10;
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– fotokopija osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista).
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šentrupert, www.sentrupert.si.
Obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni
pisarni Občine Šentrupert, Šentrupert 33,
8232 Šentrupert in na spletni strani občine.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje:
prijavo z zahtevanimi dokazili je potrebno
oddati v zaprti kuverti najkasneje do 20. oktobra 2010 do 16. ure, osebno v sprejemni
pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, z oznako
»Ne odpiraj – vloga za podelitev štipendije
2010/11«. Veljajo tudi vloge z odtisnjenim
poštnim žigom na kuverti na dan 20. oktober 2010.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan
k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se
s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja
vlog.
O podelitvi štipendij Občine Šentrupert
bo odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava Občine Šentrupert
z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od
prejema odločbe zoper odločitev občinske
uprave vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šentrupert
kot štipenditorjem in izbranim štipendistom,
v skladu z določili pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Danica Grandovec, tel. 07/343-46-07.
Občina Šentrupert
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Javne dražbe
Ob-5978/10
Občina Prevalje, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09
Odl. US: U-I-294/07-16) in 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
55/09 – odl. US, 100/09, 49/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks
02/82-46-124.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena:
a) poslovna stavba »Vrtec Zgornji kraj«
na naslovu Zgornji kraj 12, Prevalje, skupaj
z zemljiščem parc. št. 298/1, njiva 94 m2,
travnik 1744 m2, parc. št. 298/2, igrišče
1176 m2, pot 225 m2, parc. št. 298/5, poslovna stavba 425 m2, vse k.o. Farna vas,
skupno 3.691 m2.
Izklicna cena za nepremičnine pod a) je
169.053,60 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
b) poslovna stavba »Vrtec Pod gonjami«
na naslovu Pod gonjami 5a, Prevalje, skupaj
z zemljiščem parc. št. 27/2, travnik 1742 m2,
parc. št. 27/3, travnik 1177 m2, parc. št. 38/2,
poslovna stavba 547 m2, parc. št. 39/7, dvorišče 255 m2, parc. št. 39/8, travnik 71 m2,
vse k.o. Farna vas, skupno 3.792 m2.
Izklicna cena za nepremičnine pod b) je
169.783,39 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
Nepremičnini pod a) in b) sta zasedeni.
3. Najnižji znesek višanja: 5.000,00
EUR.
4. Izvedba javne dražbe:
– Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II.
nadstropje, dne 18. 10. 2010 ob 12. uri.
– Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala
pristojna komisija.
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene nepremičnine na TRR Občine
Prevalje, št. 01375-0100010242, z navedbo
»plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine pod a) oziroma pod b)«. Plačana
varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva
dražbe.
– Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu
predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki
ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter
davčno številko.
– Dražitelji se morajo najpozneje četrt
ure pred začetkom javne dražbe osebno
oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled:

a) originalno potrdilo o vplačani var
ščini,
b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine,
c) izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence,
e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
f) izpisano davčno številko oziroma ID
številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko;
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika,
rešuje pa jih predsednik komisije za izvedbo
javne dražbe.
– V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali
izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
– Ponudba veže do zaključka javne
dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drug način razveljaviti.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
5. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso zajeti
predpisani davki in jih plača kupec. Poleg
tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in
vse stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi, ter stroške objave javne dražbe.
6. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Kupec mora celotno
kupnino poravnati v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od
pogodbe in v tem primeru prodajalec zadrži
varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških, se bodo kupcu
nepremičnine izročile v last s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojno zemljiško knjigo, medtem ko
se izročitev v posest kupcu odloži do izgradnje novega vrtca (predvidoma najkasneje
do konca leta 2011), tako da kupec prodajalcu do tedaj prepusti v brezplačni uporabi
nakupljene nepremičnine.
7. Natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116,
ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
8. Ustavitev postopka: Občina Prevalje
lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do
podpisa prodajne pogodbe, brez obrazlo-

žitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti brez obresti, vplačano
varščino.
Občina Prevalje
Ob-6044/10
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku postopka redne likvidacije
družbe (št. 47701-16 z dne 24. 12. 2009)
Likvidacijski upravitelj Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška 2,
5280 Idrija, objavlja
ustno javno dražbo
za prodajo opreme mešalno črpalne
postaje na lokaciji »Barbare« v Idriji
Predmet prodaje in izklicna cena
Predmet prodaje je oprema mešalno črpalne postaje »Barbare« v Idriji. Mešalno
črpalno postajo je Rudnik Idrija zgradil v letu
1997 za potrebe injektiranja v jami in je sestavljena iz:
1. Silos za kameno moko s kompletno
opremo (vpihovalniki, komorni dodajalec,
elektromagnetni ventil, ročni zasum, nadtlačno loputo, nosilno konstrukcijo in pripadajoči podesti, ograjo ter lestvijo), izklicna
cena 4.066 €,
2. Silos za kameno moko s kompletno
opremo, izklicna cena 4.066 €,
3. Silos za kameno moko s kompletno
opremo ter odpraševalno napravo ZF 80-60,
izklicna cena 5.500 €,
4. Silos za kameno moko s kompletno
opremo ter odpraševalno napravo ZF 60-45,
izklicna cena 5.100 €,
5. Polžasti transporter PT 315, motor
4 kw z reduktorjem TZ3, L 4200, izklicna
cena 900 €,
6. Polžasti transporter PT 315, motor
4 kw z reduktorjem TZ3, L 4200, izklicna
cena 900 €,
7. Polžasti transporter PT 315, motor
4 kw z reduktorjem TZ3, L 6500, izklicna
cena 900 €,
8. Polžasti transporter PT 315, motor
4 kw z reduktorjem TZ3, L 6500, izklicna
cena 900 €,
9. Polžasti transporter PT 315, motor
4 kw z reduktorjem TZ3, L 6500, izklicna
cena 1.000 €,
10. Polžasti transporter PT 400, motor
5,5 kw z reduktorjem TZ3, L 6000, izklicna
cena 1.100 €,
11. Mešalec, premer 1500 mm, koristni
volumen 1,4 m3, izklicna cena 1.000 €,
12. Zalogovnik (homogenizator), premer
1800 mm, koristni volumen 2,5 m3, izklicna
cena 1.100 €,
13. Visokotlačna črpalka ATLAS COPCO, ZBE 200, kapaciteta 0 -200 l/min, injekciski tlak 2-55 bar, izklicna cena 4.700 €,
14. Kovinski kontejner 6x2,2 m, izklicna
cena 300 €.
Izklicna cena za vso na dražbi ponujeno
opremo je: 31.532 €.
Način in rok plačila kupnine
Na javni ponujeno opremo se prodaja
skupaj ali po posameznih artiklih. Prednost
pri nakupu imajo ponudniki, ki ponudijo nakup vso na dražbi ponujeno opremo.
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Uspeli dražite je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi, in sicer na podlagi računa, ki ga bo izdal prodajalec. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je kupec odstopil od nakupa. Prodajalec pa ima
pravico zadržati vplačano varščino. Uspeli
dražitelj lahko prevzame kupljeno opremo
šele po plačilu celotne kupnine.
Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem
znesku na transakcijski račun prodajalca,
št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki
Nova KBM d.d., podružnica Idrija.
Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v četrtek, dne 14. 10. 2010, ob
10. uri, v sejni sobi, v prvem nadstropju,
na sedežu prodajalca, Bazoviška ulica 2,
Idrija.
Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Varščina se plača na transakcijski
račun prodajalca, št. 0475-2000-0325-485,
odprt pri banki Nova KBM, s pripisom namena nakazila »Javna dražba« in navedbo
artikla na katerega se vplačana varščina
nanaša.
Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni
dražbi brez obresti. Uspelemu dražitelju se
bo vplačana varščina vštela v kupnino.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
ogled predmetov javne dražbe
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in na dražbi ponujeni opremi dobijo interesenti pri likvidacijskem upravitelju Marku Cigaletu, tel. 05/374-39-20,
e-pošta: rudnik.idrija@s5.net. Ogled nepremičnin, ki so predmet te javne dražbe, je možen po predhodnem dogovoru
s tehničnim vodjem Robertom Majnikom,
tel. 05/374-39-20.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo
prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti
izpisek iz sodnega registra, fizične pa veljaven indifikacijski dokument. Pooblaščenci
dražiteljev morajo pred začetkom dražbe
predložiti pisno pooblastilo.
Oprema se prodaja po načelu »videno
– kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne
bodo upoštevane.
Opozorilo: prodajalec lahko kadarkoli
ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
– v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
mag. Marko Cigale
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Razpisi delovnih mest
Ob-5987/10
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, na podlagi 44.b in 44.c člena
Statuta po naročilu Sveta zavoda razpisuje
prosto delovno mesto:
strokovnega vodje zavoda (m/ž).
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko
imenovan kdor poleg splošnih pogojev, ki
so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima končano višjo ali visoko šolo,
v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,
23/07, 41/07),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za dela na področju socialnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,
23/07, 41/07),
– željena so dodatna znanja s področja
gerontologije in psihogeriatrije.
Izbranega kandidata bo izbral in imenoval Svet zavoda po predhodnem mnenju
Strokovnega sveta zavoda.
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom/ko sklenili za določen čas, s polnim
delovnim časom – mandatno obdobje 5 let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo
biti poslane po pošti ali oddane v tajništvu
zavoda, najpozneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici na naslov:
Svet Doma upokojencev Jožeta Primožiča
Miklavža Idrija, Arkova ulica 4, 5280 Idrija,
z navedbo »Prijava na razpis«.
Prijavljeni/e
kandidati/ke
bodo
obveščeni/e v roku 8 dni po izbiri.
Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža Idrija
Št. 110-39/2010
Ob-6004/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
120/08 – odl. US in 91/09):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni
po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6047/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Katjuše Gorjan razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Katjuši Gorjan iz
Nove Gorice.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-6051/10
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 18.
in 22.a člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto
z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12.
2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007 in
16. 2. 2009, objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima opravljeno specializacijo s področja
dejavnosti zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. fotokopijo potrdila o opravljenem specialističnem izpitu,

3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna
znanja iz upravljanja,
5. program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom:
»Za razpis za delovno mesto strokovnega
direktorja – Ne odpiraj!«, na naslov: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu RS.
Strokovnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto za mandatno dobo 4 let imenuje na
podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil
o izpolnjevanju pogojev Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto po predhodnem mnenju strokovnega
sveta zavoda.
Kandidati se naj za informacije v zvezi
z razpisom obrnejo na Splošno bolnišnico
Novo mesto, Pravna služba, tel. 07/39-16-117
(Kralj Zdenka).
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Splošne bolnišnice Novo mesto
Ob-6059/10
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših občanov Grosuplje in sklepa sveta zavoda z dne 28. 9. 2010 Svet zavoda Dom
starejših občanov Grosuplje objavlja razpis
za delovno mesto
direktorja/direktorice Doma starejših
občanov Grosuplje.
Na razpisano delovno mesto bo ime
novan/a kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje tudi pogoje, določene
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 3/07, 23/07 – popr., 41/07 – popr.).
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati
dokazovati s pisnimi listinami, ki jih priložijo
prijavi.
Kandidati naj poleg zahtevanih listin priložijo okvirni program dela oziroma vizijo dela
doma za naslednjih 5 let ter kratek življenjepis.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8 dni po objavi. Svet doma prepozno
prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Mandat direktorja traja 5 let. Direktorja
imenuje Svet zavoda, soglasje k imenovanju
izda minister, pristojen za delo, družino in
socialne zadeve. Izbranemu kandidatu bo
mandat začel teči 30. 12. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljete po pošti v zaprti ovojnici
na naslov: Svet zavoda Dom starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, 1290
Grosuplje, z oznako »Prijava na razpis za
direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Sveta zavoda
Dom starejših občanov Grosuplje
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Druge objave
Ob-5981/10
Preklic
Ministrstvo za pravosodje preklicuje objavo razrešenega sodnega izvedenca Dušana
Murovca, Ob-8394/08, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 3. 10. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-20/2009-6
Ob-6054/10
Popravek
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, objavlja popravek javnega razpisa
za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (Novi Klošter), katerega besedilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 73/10, z dne 17. 9. 2010 ter dopolnitev
v Uradnem listu RS, št. 75/10, z dne 24. 9.
2010, v rubriki Druge objave, in sicer se:
v tč. IV. a) – Pogoji prodaje, prvi stavek
3. točke, pravilno glasi:
»Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izhodiščne (izklicne) cene za
zemljišče na transakcijski račun Občine
Polzela, št. 01373-0100004520, odprt pri
Banki Slovenije.«
Občina Polzela
Št. 478-14/2008/177-0041273 Ob-6001/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet (v nadaljevanju: najemodajalec), na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in v povezavi s 44. členom
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 najem letališke infrastrukture
letališča Edvarda Rusjana Maribor
ter prevzem obratovanja letališča
Edvarda Rusjana Maribor
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb ter ime in sedež upravljavca, če to ni obenem organizator javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, SI-1535
Ljubljana.
2. Opis predmeta:
Predmet pogodbe je oddaja v najem letališke infrastrukture na letališču Edvarda
Rusjana Maribor ter določitev pravic in obveznosti najemnika pri obratovanju letališča.
Predmet najema je stvarno premoženje, ki
je opredeljeno in po obsegu specificirano
v naslednjih prilogah:
– Seznam zemljišč na letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki so v lasti Republike
Slovenije,
– Seznam zemljišč na letališču Edvarda
Rusjana Maribor, ki so v lasti Občine Hoče
Slivnica;
– Seznam objektov in zunanje ureditve
v lasti Republike Slovenije;
– Seznam neamortiziranih in amortiziranih naprav in omrežij ter mobilnih in drugih
sredstev v lasti Republike Slovenije.
Predmet pogodbe so izključno in samo
nepremičnine in premičnine, ki so opredeljene v prilogah v tej točki, ne glede na

to, da se v kompleksu letališča Edvarda
Rusjana Maribor (v nadaljevanju letališče
Maribor) ter znotraj ograje letališča Maribor
nahajajo tudi druge nepremičnine in premičnine. Tekom trajanja pogodbe je možen
dogovor, da se obseg in vrsta nepremičnin
in premičnin, ki so predmet najema, spremeni (vključno s širitvami in prilagoditvami
letališke infrastrukture v skladu z razvojem
in spremembami predpisov, kot je npr. podaljšanje vzletno pristajalne steze in voznih
stez, ploščadi, stripa, varovalnih površin,
novi terminali, ipd.).
Pogodba in priloge, iz katerih je razviden predmet najema, so objavljene na spletnih staneh Ministrstva za promet (www.
mzp.gov.si) v vzorcu pogodbe. Prav tako je
na spletnih straneh objavljena skica, iz katere sta razvidna lega zemljišč in lastništvo
posameznih zemljišč.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb:
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 30 let.
Najugodnejši ponudnik bo na podlagi najemne pogodbe prevzel tudi dolžnost obratovanja letališča Maribor, v predpisanih
pogojih za precizno instrumentalno pristajanje najmanj kategorije I. in VI. kategorije
reševalno-gasilske službe oziroma za VII.
reševalno – gasilsko kategorijo s predhodno najavo največ 24 ur pred predvidenim
pristankom letala.
4. Zavarovanje resnosti ponudbe:
Za resnost svoje ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 70.000 EUR z veljavnostjo
najmanj dan dlje od dneva, do katerega velja ponudba. Bančna garancija se da v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
Ostala zavarovanja so podrobno opisana
v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji, po katerih zainteresirani sub
jekti pridobivajo podrobnejše informacije:
Navodila za pripravo ponudbe ter podrobnejši opis pogojev za najemnika je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo lahko
potencialni najemniki dobijo na spletnih straneh Ministrstva za promet, www.mzp.gov.si.
Prevzem dokumentacije je brezplačen.
Ogled nepremičnin, ki se oddajo v najem, je obvezen za vse potencialne najemnike. Najemodajalec bo organiziral ogled
za vse ponudnike, dne 8. oktobra ob 10. uri
na lokaciji letališča Maribor. Za potencialne
najemnike, ki se iz objektivnih razlogov tega
dne ogleda ne bodo mogli udeležiti, bo najemodajalec naknadno organiziral dodaten
ogled.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani subjekt predložiti ponudbo oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje,
in navedba, ali se bodo po prejemu ponudb
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja:
razvidno iz razpisne dokumentacije. Najemodajalec si pridržuje po pridobitvi ponudb
s potencialnimi najemniki izvesti še dodatna
pogajanja. Najemodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim izmed prijavljenih najemnikov ne sklene najemne pogodbe.
7. Morebitne omejitve upravljavca v zvezi
s postopkom oddaje v najem

Omejitve v zvezi s premoženjem, ki
vplivajo tudi na položaj najemnika:
1. nepremičnine parc. št. 190/1, 179/1,
in parc. št. 185/1, vse k.o. Orehova vas, so
obremenjene s služnostno pravico za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega
javnega radijskega omrežja v korist družbe
Mobitel, d.d.;
2. v ožje območje letališča (znotraj
ograje) sodijo tudi nekatera zemljišča, ki so
bodisi v lasti tretjih oseb bodisi v lasti Republike Slovenije, a se ne bodo oddala v najem
v tem postopku. Lastniki bodo ta zemljišča
uporabljali oziroma z njimi razpolagali neodvisno od oddaje v dolgoročni najem po tem
postopku. O navedenem bo najemnik izrecno seznanjen v pogodbi in bo zavezan, da
bo takšno rabo teh zemljišč tretjim osebam
tudi dopustil;
3. Letalski center Maribor ima pravico do brezplačne uporabe travnate vzletno-pristajalne steze ter v primeru izvajanja
nekomercialne športne dejavnosti pravico
do brezplačne uporabe betonske vzletnopristajalne steze. Navedeno pomeni, da se
del stripa daje v skupno uporabo najemniku in Letalskemu centru Maribor. Najemnik
sklene z Letalskim centrom Maribor operativni dogovor;
4. na nekaterih nepremičninah se nahajajo objekti navigacijskih služb zračnega
prometa. Ti objekti ostanejo v lasti oziroma
upravljanju javnega podjetja Kontrole zračnega prometa Slovenije oziroma Agencije
Republike Slovenije za okolje, izbrani najemnik letališke infrastrukture pa je dolžan
omogočiti dostop in vzdrževanje teh zemljišč, na katerem objekti stojijo;
5. dostop do letališča in parkiranje obiskovalcev je urejeno preko nepremičnine
parc. št. 197, k.o. Orehova vas, ki je v lasti
družbe Aerodrom Maribor d.o.o. Ministrstvo
za promet se je zaradi zagotovitve dostopa
do letališča in parkiranja obiskovalcev vsaj
v začetni fazi najema letališke infrastrukture
z družbo Aerodrom Maribor d.o.o. oziroma
njenim lastnikom družbo Prevent Global d.d.
dogovorilo, da bo Aerodrom Maribor d.o.o.
z izbranim najemnikom sklenil Dogovor o najemu dostopnih in parkirnih površin v sklopu
letališča Edvarda Rusjana Maribor, in sicer
do ureditve razmerja med Republiko Slovenijo in družbo Aerodrom Maribor d.o.o., vendar
največ do 24. 12. 2010. Obdobje zaenkrat
ne more biti daljše, ker na to ni pristal lastnik
Aerodrom Maribor d.o.o. V tem času najemnik družbi Aerodrom Maribor d.o.o. plačuje
najemnino, ki je določena na enak način kot
to velja za zemljišča Republike Slovenije in
Občine Hoče – Slivnica, pri čemer se kot ocenjena vrednost zemljišč upošteva vrednost
558.408,00 EUR (45,00 EUR/m2). Nato bo
moral izbrani najemnik najpozneje 2 tedna
pred prenehanjem dogovora med Republiko
Slovenijo in Aerodrom Maribor d.o.o. sam
skleniti dogovor o uporabi nepremičnine parc.
št. 197, k.o. Orehova vas. Kolikor do navedenega roka od pričetka pogajanj iz prejšnjega
odstavka sporazum o dostopu do letališča
med najemnikom in družbo Aerodrom Maribor, d.o.o., ni sklenjen, bosta najemnik in Republika Slovenija pristopila k iskanju drugega
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alternativnega dostopa do letališča (mednje
sodi tudi ponovna začasna rešitev). Kolikor
med Republiko Slovenijo in najemnikom ni
sklenjen dogovor o ureditvi alternativnega
dostopa do letališča oziroma Republika Slovenija ne ponudi najemniku alternativnega
dostopa do letališča do 31. 1. 2011, se pogodba razveže brez negativnih posledic za
katerokoli stranko pogodbe, razen tega, da
je v tem primeru najemnik dolžan v tem obdobju najema za vsak zaključeni mesec najema plačati najemnino v višini 39.749,97 EUR
(ena dvanajstina od 476.999,65 EUR, kolikor
znaša letna višina amortizacije objektov, instalacij ter premične opreme).
Ostale omejitve so razvidne iz pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina je razdeljena na najemnino za
zemljišča in najemnino za objekte, instalacije
ter premično opremo letališke infrastrukture
v lasti Republike Slovenije. Najemnik plačuje najemnino tudi Občini Hoče – Slivnica.
Najemnik na podlagi Dogovora o najemu dostopnih in parkirnih površin v sklopu letališča
Edvarda Rusjana Maribor plačuje najemnino
tudi družbi Aerodrom Maribor d.o.o.
Izhodiščna oziroma izklicna najemnina
se izračuna na način, ki je obrazložen v nadaljevanju.
A) Izhodiščna najemnina za zemljišča:
Najemnina se obračuna na letni ravni.
Najemnina za zemljišča, ki jih po najemni
pogodbi v najem prevzame najemnik, se obračuna v višini donosa kapitala, ki ga v svoji
ponudbi ponudi najemnik, ki je izbran kot
najugodnejši najemnik, pri čemer se pri določanju višine donosa kapitala upošteva, da
mora biti ta najmanj 11%. Pri izračunu višine
najemnine se upošteva ocenjena vrednost
zemljišč v tekočem letu.
B) Izhodiščna najemnina za objekte, instalacije in premično opremo letališke infrastrukture:
Najemnina se obračuna na letni ravni,
pri čemer se upoštevata knjigovodska vrednost in letna amortizacija objektov, instalacij
in premične opreme letališke infrastrukture.
Najemnina se obračuna v višini letne amortizacije, ki se poveča za donos kapitala na
knjigovodsko vrednost, ki ga v svoji ponudbi
ponudi najemnik, ki je izbran kot najugodnejši najemnik. Pri določanju višine donosa
kapitala se upošteva, da mora biti ta najmanj
11%. Pri izračunu višine najemnine v tekočem letu se upošteva letna amortizacija
v preteklem letu ter knjigovodska vrednost
v tekočem letu.
Višina najemnine se usklajuje vsako leto
glede na ocenjeno vrednost zemljišč, knjigovodsko vrednost in amortizacijo objektov,
instalacij in premične opreme letališke infrastrukture. Najemnina se plačuje za tekoče
leto v dveh obrokih, in sicer tako, da prvi
obrok v višini 50% najemnine v plačilo zapade prvi dan 9. meseca v tekočem najemnem
letu in drugi obrok v višini 50% najemnine
pa prvi dan 3. meseca v naslednjem najemnem letu.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki
na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno pri vložišču na
naslovu: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki
bodo prispele (ne glede na pravila poštnega
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teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno
dne 18. 10. 2010 do 15. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 10.
2010 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
v sobi 601.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji predložiti na vpogled
dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni
organ.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo:
Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj
90 od dneva, ki je določen kot skrajni rok za
predložitev ponudb.
11. Kontaktne osebe: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, SI – 1535 Ljub
ljana, pri Jožefu Slani, elektronski naslov:
jozef.slana@gov.si in Mariji Šeme Irman,
elektronski naslov: marija.seme@gov.si.
12. Morebitni drugi pogoji:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak najemnik
1. Najemnik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik. Najemnik mora biti bodisi ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti.
Opozorilo:
1. Najemnik letališča bo hkrati tudi
upravljalec oziroma obratovalec letališča.
Ker je za obratovanje letališča potrebno
posebno upravno dovoljenje, ponudnike
opozarjamo, da takšno upravno dovoljenje
v skladu s predpisi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji (Zakon o letalstvu) lahko pridobi
samo pravni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, zaradi česar se morajo tuji
ponudniki bodisi registrirati v Republiki Sloveniji bodisi ponudbo oddati skupaj s partnerjem, ki je registriran po pravu Republike Slovenije. Smiselno enako izhaja iz
Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008
o skupnih predpisih na področju civilnega
letalstva in ustanovitvi Evropske agencije
za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES)
št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL
L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1) kot je
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES)
št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in
navigacijskimi službami zračnega prometa
ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES (UL
L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 51), ker
sicer ni mogoče vzpostaviti in izvajati predpisanega nadzora.
2. Obratovanje in upravljanje letališča Edvarda Rusjana Maribor se mora, ne
glede na lastniška in pogodbena razmerja,
zagotavljati v skladu predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
2. Najemnik v zadnjih petih letih pred
objavo tega obvestila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva
dejanja hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanja
daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja
podkupnine, jemanja podkupnine (velja za
fizične osebe), sprejemanja daril za neza-

konito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne
goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila,
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
skupnosti, pranje denarja, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba,
s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave.
3. Najemnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem.
4. Kolikor je najemnik pravna oseba, družbeniki ter zakoniti zastopniki pravne
osebe ne smejo:
– biti v zadnjih petih letih pred objavo tega obvestila pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem ter za kazniva dejanja hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične
osebe), nedovoljenega sprejemanja daril,
nedovoljenega dajanja daril, dajanja podkupnine, jemanja podkupnine (velja za fizične osebe), sprejemanja daril za nezakonito
posredovanje, dajanja daril za nezakonito
posredovanje, goljufije, poslovne goljufije,
preslepitve pri pridobitvi posojila, ugodnosti
in zatajitev finančnih obveznosti, goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
pranje denarja, oziroma mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero je
najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave,
– biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem.
5. Zoper najemnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje najemnikovega poslovanja, v skladu s predpisi države,
v kateri ima sedež (velja samo za pravne
osebe in samostojne podjetnike).
6. Najemnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če
ima najemnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
7. Najemnik mora pripraviti program
poslovanja in razvojni načrt letališča Maribor, iz katerega je razvidno, na kakšen način
namerava uporabljati najeto letališko infrastrukturo in obratovati letališče Maribor.
8. Najemnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo bonitetno oceno na
dan izdaje S.BON-1/P obrazca od SB1 do
vključno SB5 in da na dan pred sestavitvijo
informacije (S.BON-1/P), ali drugo primerljivo listino, ki jo izda pristojni organ države
v kateri ima ponudnik sedež, in v zadnjih 6
mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti. V nasprotnem primeru bo
ponudba izločena.
9. Najemnik mora predložiti originalno nepogojno izjavo banke, da lahko najemnik pri njej najame kredit v višini celotne
enoletne ponujene najemnine ter tako zagotovi finančna sredstva za prvo leto najema
letališke infrastrukture letališča Maribor.
10. Najemnik mora predložiti originalno nepogojno izjavo banke, da bo izdala
bančno garancijo na prvi poziv za pravilno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obve-
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znosti, v višini 500.000 EUR z veljavnostjo
najmanj 1 leto in 2 meseca ter da bo po
izteku veljavnosti predložene bančne garancije izdala novo bančno garancijo z isto
vsebino.
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Najemodajalec bo predmetne nepremičnine oddal najboljšemu ponudniku na podlagi naslednjih meril:

1.

Višina najemnine:

50 točk

Pri tem merilu bo najemodajalec kot merilo upošteval odstotek (%) kapitalskega donosa, ki ga bo v okviru
najemnine ponudil najemnik za celotno obdobje najema. Najemnik, ki bo ponudil najvišji odstotek (%)
kapitalskega donosa, bo dobil največje število točk, ostali pa sorazmerno manj po naslednji formuli:
Število prejetih točk = odstotek kapitalskega donosa ocenjevana / odstotek kapitalskega donosa max) * 50
odstotek kapitalskega donosa ocenjevana = odstotek kapitalskega donosa iz ponudbe, ki se v konkretnem
primeru ocenjuje
odstotek kapitalskega donosa max = najvišji ponujeni odstotek kapitalskega donosa (v primerjavi z vsemi
ponudbami)
Pri določanju višine donosa kapitala morajo ponudniki upoštevati, da mora ta znašati najmanj 11%.
2.

Program poslovanja in razvoja letališča Maribor

30 točk

Najemnik mora k ponudbi obvezno predložiti program poslovanja in razvoja letališča Maribor za celotno
obdobje trajanja najema z investicijskim in terminskim načrtom, v katerem bo opredelil dejavnost, ki
jo namerava opravljati v sklopu letališča Maribor, ukrepe, s katerimi namerava zagotoviti minimalen
obseg letalskega prometa, predvideno število potnikov oziroma tovora, predvideno število zaposlenih ter
investicije in druge posege, ki jih namerava izvesti tekom celotne dobe najema.
Program poslovanja mora imeti najmanj naslednje elemente:
– opis dejavnosti, ki jo namerava izvajati najemnik;
– opis okvirne uporabe posameznih objektov, ki se oddajo v najem;
– terminski in finančni načrt investicij (investicijski načrt), ki jih namerava izvesti za vzpostavitev oziroma
ohranjanje opravljanja dejavnosti;
– predvideno število zaposlenih s terminskim planom zaposlovanja;
– predvideno število potnikov oziroma tovora;
– ukrepi za zagotovitev načrtovanega obsega prometa in zaposlitev z obrazložitvijo;
– predlogi ukrepov in investicij, ki gredo v breme Republiki Slovenije.
Program poslovanja in razvoja letališča Maribor bo ocenjevala 3 članska komisija, ki jo sestavljajo
predstavniki Ministrstva za promet. Pri presoji ustreznosti programa poslovanja in razvoja letališča Maribor
bo strokovna komisija upoštevala obseg dejavnosti, ki jo namerava zagotoviti najemnik, ukrepe, ki jih
namerava najemnik za to sprejeti, ter lastna sredstva in oprema, ki jo namerava tekom trajanja najema
zagotoviti najemnik.
Na podlagi ocene komisije prejme ponudba z najustreznejšim programom 30 točk, vsaka naslednja
ponudba, ki jih strokovna komisija razporedi v padajočem vrstnem redu od najustreznejše do najmanj
ustrezne, pa 5 točk manj.
Strokovna komisija mora svojo oceno obrazložiti.
3.

Število zaposlitev
Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval število novih zaposlitev, ki jih bo najemnik ustvaril
z opravljanjem dejavnosti v najetih objektih. Najemodajalec bo upošteval tiste zaposlitve, ki jih bo
najemnik ustvaril po preteku prvih 5 let po pričetku obratovanja letališča. Najemnik naj navede število
zaposlitev, ki jih namerava zagotavljati v posameznem letu.
V primeru, da najemnik te obveznosti ne izpolni, ima najemodajalec pravico unovčiti bančno garancijo za
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpovedati pogodbo.
Najemnik, ki bo zagotovil največ zaposlitev, ki ustrezajo kriterijem iz te točke, bo dobil največje število
točk, ostali pa sorazmerno manj po naslednji formuli:
Število prejetih točk = št. zaposlenih ocenjevana / št. zaposlenih max * 10
št. zaposlenih ocenjevana = število zaposlenih iz ponudbe, ki se v konkretnem primeru ocenjuje
št. zaposlenih max = število zaposlenih iz ponudbe, ki je ponudila največje število zaposlitev (v primerjavi
z vsemi ponudbami)

10 točk

Stran
4.

2550 /

Št.

76 / 1. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Povečanje obsega letalskega prometa

10 točk

Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval povečanje obsega prometa na letališču Maribor. Vsak
najemnik mora zagotoviti najmanj naslednji obseg:
Leto

Potniki

Tovor (t)

Premiki zrakoplovov

2012

45.000

200

3.000

2015

52.000

350

6.400

2020

110.000

500

7.800

2025

150.000

800

8.500

2030

250.000

1.300

10.000

2035

250.000

1.300

10.000

Najemnik, ki se bo zavezal za večji obseg prometa od zahtevanega, bo dobil dodatne točke, in sicer:
– 10 ali več% nad zahtevanim številom potnikov 2 točki,
– 20 ali več% nad zahtevanim številom potnikov 4 točke,
– 10 ali več% nad zahtevanimi tonami tovora 1 točko,
– 20 ali več% nad zahtevanimi tonami tovora 2 točki,
– 10 ali več% nad zahtevanim številom premikov zrakoplovov 2 točke in
– 20 ali več% nad zahtevanim številom premikov zrakoplovov 4 točke.
13. Druga opozorila najemodajalca:
13. 1 Vlada Republike Slovenije ali predstojnik najemodajalca lahko postopek oddaje nepremičnin v najem kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi, sodelujoči ali
potencialni sodelujoči pa se odpovedujejo
pravici do povrnitve stroškov.
13. 2 Najemodajalec je postopek javnega zbiranja ponudb prvič objavil dne 9. 7.
2010, v Uradnem listu RS, št. 54/2010.
Ker je bil postopek, začet na podlagi javne objave iz prejšnjega stavka neuspešen,
najemodajalec na podlagi določb Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin postopek javnega zbiranja ponudb
ponavlja. V vmesnem času se je dejansko stanje na letališču Maribor spremenilo,
kar morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe. Kot izhaja iz 15. člena vzorca
pogodbe Republika Slovenija na letališču
Maribor izvaja investicijo za rekonstrukcijo
in dograditev obstoječega potniškega terminala. V času ponovljenega razpisa bo najverjetneje že opravljena delna primopredaja
del, ki bodo opravljena na podlagi pogodbe
št. 2411-09-100044, izvajalec pa bo prevzel
tudi obstoječi potniški terminal ter v njem
pričel z rekonstrukcijo.
Ker natančno stanje v trenutku objave
tega razpisa še ni poznano, najemodajalec še ne more prilagoditi besedila vzorca
pogodbe. Zaradi navedenega naj ponudniki ponudbo oddajo na podlagi obstoječega
vzorca pogodbe ter pri tem upoštevajo, da
se bo vzorec pogodbe v delu, ki se nanaša
na terminal spremenil v toliko, da se bo prilagodil dejansko obstoječemu stanju.
Navedeno pomeni, da se bo pred podpisom pogodbe v skladu z načinom, ki jo
opredeljen v vzorcu pogodbe, izvedla cenitev terminala, ki bo predan izbranemu ponudniku. Ponudnik naj tako v svoji ponudbi
navede odstotek kapitalskega donosa. Dokončna višina najemnine za terminal, ki bo
najemniku dejansko predan v najem, pa bo
določena na podlagi cenitve oziroma ugotovljene knjigovodske vrednosti objekta oziroma delov objekta, ki bodo predani v najem,
in amortizacije, saj sta knjigovodska vre-
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dnost in amortizacija elementa za določitev
višine najemnina. Knjigovodska vrednost in
amortizacija bosta določeni na enak način
za sedanji terminal v vzorcu pogodbe.
Ministrstvo za promet
Št. 478-14/2008/177-0041273 Ob-6002/10
The Republic of Slovenia, Ministry of
Transport (hereinafter referred to as the
“landlord”, under Article 21 of the Act on
physical assets of the state, regions and municipalities (Official Gazette of the RS, No.
14/07) and in conjunction with Article 22 of
the Decree on physical assets of the state,
regions and municipalities (Official Gazette
of the RS, Nos. 84/07, 94/07, 100/09 and
49/10) publishes
a public invitation
to tender for the lease of airport
infrastructure of Maribor
Edvard Rusjan Airport
and for taking over the operation
of Maribor Edvard Rusjan Airport
1. Address of the organiser of the invitation to tender and the address of the operator, if the invitation to tender is not organized
by the operator: The Republic of Slovenia,
Ministry of Transport, Langusova ulica 4,
SI-1535 Ljubljana.
2. Description of the subject-matter:
The subject of the contract is the lease
of airport infrastructure at Maribor Edvard
Rusjan Airport and the determination of the
rights and obligations of the tenant regarding the operation of the airport. The subject
of the lease are physical assets, defined
and specified by scope in the following annexes:
– List of land at Maribor Edvard Rusjan
Airport, owned by the Republic of Slovenia;
– List of land at Maribor Edvard Rusjan
Airport, owned by the Hoče – Slivnica municipality;
– List of facilities and external arrangements owned by the Republic of Slovenia;
– List of non-depreciated and depreciated installations and networks and of movable and other assets, owned by the Republic of Slovenia.
The subject of the contract are exclusively and only movable and immovable properties, specified in annexes in this point, notwithstanding the fact that in the complex of
Maribor Edvard Rusjan Airport (hereinafter
referred to as “Maribor Airport”) and within
the fence of Maribor Airport there are also
other movable and immovable properties.
Over the duration of this contract, the parties may agree to change the scope and
category of movable and immovable properties that are the subject of this contract
(including expansions and modifications of
the airport infrastructure in line with the development and changes in regulations, for
example the runway, taxiway, platform and
strip extension, extension of the safety area,
new terminals etc.).
Contract and annexes, specifying the
subject of the lease, are published on the
web site of the Ministry of Transport (www.
mzp.gov.si) in the sample contract. A sketch,
in which the location and ownership of the
land are shown, has been published there
as well.
3. Type of legal transaction that is the
subject of this public invitation to tender:
The lease contract shall be concluded
for the period of 30 years with the tenderer

who has submitted the economically most
advantageous tender. Under this lease contract the most advantageous tenderer shall
take over the operation of Maribor Airport as
well, under conditions that apply for precise
instrumental precision landing of Cat. I at
least and Cat. VII fire/rescue service or Cat.
VII fire/rescue service with an announcement of the foreseen aircraft landing (but not
earlier than 24 hours before the landing).
4. Tender guarantee:
Tenderers must provide a tender guarantee of EUR 70,000 when submitting their
tender. The tender guarantee shall be valid
at least one day after the tender validity
period expires. The guarantee shall be in
accordance with the sample in the tender
dossier.
A detailed description of other guarantees is available in the tender documents.
5. Conditions under which the interested
parties may gain additional information:
Instructions to tenderers and a detailed
description of conditions that have to be
fulfilled by the tenant are clearly defined in
the tender dossier, which is available to all
potential tenants on the website of the Ministry of Transport www.mzp.gov.si. The documents may be obtained free of charge.
All potential tenants are obliged to inspect the immovable properties, which are
to be leased. The landlord shall organize
a site visit for all tenderers on 8 October
2010 at 10h00 at the location of Maribor
Airport. For any potential tenants, who have
objective reasons for not participating in the
visit on that day, the landlord shall organise
an additional visit at a later date.
6. Terms and conditions for the submission of tenders by concerned tenderers or
elements that shall be included in the tender, as well as an indication, whether or not
additional negotiations will take place after
the tenders are received from tenderers:
Shown in the tender dossier. The landlord
reserves the right to carry out further negotiations with potential tenants after receiving
their tenders. The landlord also reserves the
right not to conclude the lease contract with
any of the tenderers.
7. Any restrictions set by the operator
with regard to the lease procedure:
Restrictions on the property, which affect the situation of the tenant as well:
1. The real estates on land parcels
Nos. 190/1, 179/1, 185/1, all in the Orehova
vas cadastral area, are subject to servitude
of construction of a radio base station for
mobile communication in favour of Mobitel
d.d.
2. In the immediate area of the airport
(inside the fence) there is also land that is
owned either by third persons or by the Republic of Slovenia, but will not be the subject
of the lease in this contract; this land shall
be used or disposed of by the owners independently from the awarding of the longterm lease under this contract; the tenant
shall be explicitly informed of the mentioned
matter with the contract and shall be obliged
to permit such use of land by third persons.
3. Letalski center Maribor (hereinafter referred to as Maribor Aviation Centre)
has the right to use the grass runway for
its activities, free of charge, as well as the
concrete runway in case of carrying out any
non-commercial sports activities; according
to this, a part of the strip shall be given into
joint use to the tenant and Maribor Avia-
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tion Centre; the tenant shall conclude an
operative agreement with Maribor Aviation
Centre.
4. 	 On some real estates there are
buildings of air navigation services; these
objects shall remain under the ownership
or management of the SLOVENIA CONTROL, Slovenian Air Navigation Services,
Limited or of the Environmental Agency of
the Republic of Slovenia, and the selected
tenant is obliged to allow access to and to
maintain the land on which the buildings are
located.
5. access to the airport and visitors'
parking shall be arranged over real estate
lot no. 197, k.o. Orehova vas, which is the
property of the company Aerodrom Maribor
d.o.o. The Ministry of Transport, in order to
provide access to the airport and visitors'
parking, at least in the initial phase of lease
of the airport infrastructure, has agreed with
the company Aerodrom Maribor d.o.o., or
its owner the company Prevent Global d.d.,
that Aerodrom Maribor d.o.o. will conclude
with the chosen tenant an agreement on
the lease of access and parking areas within
the complex of Edvard Rusjan Airport Maribor, until such time as relations between
the Republic of Slovenia and the company
Aerodrom Maribor d.o.o. are regulated, but
at most until 24. 12. 2010. The period cannot for the moment be extended because
the owner, Aerodrom Maribor d.o.o., has not
agreed to this. During this time, the tenant
shall pay to the company Aerodrom Maribor d.o.o., rental that shall be determined
in the same manner as applies for land of
the Republic of Slovenia and the Municipality of Hoče – Slivnica, whereby a value
of 558,408.00 EUR (45.00 EUR/m2) shall
be respected as the assessed value of the
land. The chosen tenant must then, not later
than 2 weeks prior to the termination of the
agreement between the Republic of Slovenia and Aerodrom Maribor d.o.o., himself
conclude an agreement on the use of real
estate lot no. 197, k.o. Orehova vas. Insofar
as an agreement on access to the airport is
not concluded by the aforementioned deadline from the commencement of negotiations
referred to in the previous paragraph, the
tenant and the Republic of Slovenia shall
enter into a search for alternative access to
the airport (among which is also a new temporary solution). Insofar as an agreement on
the arrangement of alternative access to the
airport is not concluded, or the Republic of
Slovenia does not offer the tenant alternative access to the airport by 31. 1. 2011, the
Contract shall be annulled without negative
consequences to either of the Contracting
Parties, except that in such a case the tenant shall be obliged during this period of
the lease to pay for each completed month
of the lease rental of 39,749.97 EUR (one
twelfth of 476,999.65 EUR, which is the annual level of depreciation of the facilities,
installations and moveable fittings).
Other limitations are shown in the contract, which is an integral part of the tender
dossier.
8. Type and due date of rent payment:
The rent is divided into rent for the land
and rent for facilities, installations and movable equipment of the airport infrastructure,
owned by the Republic of Slovenia. The
tenant shall pay rent to the Hoče – Slivnica
municipality as well. The tenant shall also
pay rent to Aerodrom Maribor d.o.o., under
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the Agreement on the lease of access and
parking areas on the premisses of Maribor
Edvard Rusjan Airport.
The initial or the starting rent shall be
calculated as specified hereafter.
A) Initial rent for the land:
The rent is charged on an annual basis.
The rent for the land that is leased to the
tenant under a lease contract is charged
at the rate of the capital gain, which was
offered in the tender of the tenant who was
selected as the most advantageous one.
When determining the amount of the capital
gain, it needs to be considered, that this
shall amount to 11% at least. When calculating the rent amount, the estimated value
of land in the current year shall be taken
into account.
B) Initial rent for facilities, installations
and movable equipment of the airport infrastructure:
The rent is charged on an annual basis,
considering the book value and the annual
depreciation of facilities, installations and
movable equipment of the airport infrastructure. The rent is charged at the annual depreciation rate, increased for the capital gain
on the book value, which was offered in
the tender of the tenant who was selected
as the most advantageous one. When determining the amount of the capital gain,
it needs to be considered, that this shall
amount to 11% at least. When calculating
the rent amount for the current year, the
amount of annual depreciation of facilities,
installations and movable equipment of the
airport infrastructure in the previous year
and the book value of the current year shall
be taken into consideration.
The rent shall be reconciliated on an annual basis according to the estimated value
of the land and to the book value, as well
as to the depreciation of facilities, installations and movable equipment of the airport
infrastructure. The rent shall be payed for
the current year (Y) and in two instalments,
so that the first instalment in the amount of
50% of the rent is due on the first day of the
9. month in the current lease year (Y) and
the second instalment in the amount of 50%
of the rent is due on the first day of the third
month in the next lease year (Y+1).
9. Deadline for submission of tenders:
Tenders must be submitted in writing in
the prescribed form, as defined in the tender
documentation.
Tenders may be submitted by a registered letter or in person at the registry to the
following address: Ministrstvo za promet,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Only those tenders will be considered,
that will arrive (regardless of any postal
rules) at the above specified address until
inclusive on 18 October 2010 at 15h00.
Tenders will be opened in public on 21
October 2010 at 9h00 at the following address: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1000 Ljubljana, in room 601.
Representatives of tenderers – of legal
entities, who will attend the public opening
of tenders, must submit a written authorization regarding participation in the public
opening of tenders to the commission, before the opening of tenders begins.
Tenants – individuals, who will attend
the public opening of tenders, must present
a photo ID issued by a state authority to the
commission, before the opening of tenders
begins.
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10. Tender validity:
Tenders must remain valid at least for
a period of 90 days after the deadline for the
submission of tenders.
11. Contact persons:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, SI – 1535 Ljubljana, Mr. Jožef Slana,
e-mail: jozef.slana@gov.si and Mrs. Mariji
Šeme Irman, e-mail: marija.seme@gov.si.
12. Any other conditions:
Conditions, that have to be fulfilled by
each tenant
1. The tenant may be a legal or natural
person. A tenant must be properly registered
for the performance of activities under the
standard classification of activities.
Notice:
1. The tenant of the airport shall also
be the manager or operator of the airport. As
the operation of an airport requires a special
operating licence, the tenderers must be
aware, that in accordance with regulations
of the Republic of Slovenia (Aviation Act)
such an operating licence may be acquired
only by a legal entity established in the Republic of Slovenia, therefore foreign tenders
need to register in the Republic of Slovenia
to submit their offer with a partner who is
registered under the laws of the Republic of
Slovenia. The same follows from Regulation
(EC) No. 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February
2008 on common rules in the field of civil
aviation and establishing a European Aviation Safety Agency and repealing Council
Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No.
1592/2002 and Directive 2004/36/ES (OJ
L No. 79 of 19. 3. 2008, p. 1) as last amended by Regulation (EC) No. 1108/2009 of the
European Parliament and of the Council of
21 October 2009 amending Regulation (EC)
No. 216/2008 in the field of aerodromes, air
traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC (OJ
L No. 309 of 24. 11. 2009, p. 51), because
otherwise it is not possible to establish and
implement the regulatory control.
2. The operation and management of
Maribor Edvard Rusjan Airport must, regardless of ownership and contractual relationships, be provided under regulations in force
or applicable in the Republic of Slovenia.
2. In the last five years of the publication of this notice the tenant has not been
convicted of an offence associated with his
business or of an offence in the sense of
criminal association, accepting a bribe in
elections (in the case of natural persons),
prohibited acceptance of gifts, prohibited
giving of gifts, accepting a bribe (in the
case of natural persons), giving a bribe,
acceptance of gifts for illegal intermediation
and giving of gifts for illegal intermediation;
fraud, commercial fraud, deception in obtaining a loan or advantages and concealment of financial commitments and fraud affecting the European Communities' financial
interests; money laundering; or if the tenant
was not issued a final court decision, which
prohibits him from carrying out any activity,
that is the subject of this contract.
3. The tenant is not involved in a criminal procedure on suspicion of committing an
offence of bribing or on suspicion of committing an offence regarding his business.
4. If the tenant is a legal entity, the
partners and legitimate representatives of
the legal entity may not:
– be convicted of an offence associated with his business or of an offence

in the sense of criminal association, accepting a bribe in elections (in the case
of natural persons), prohibited acceptance
of gifts, prohibited giving of gifts, accepting a bribe (in the case of natural persons),
giving a bribe, acceptance of gifts for illegal
intermediation and giving of gifts for illegal
intermediation; fraud, commercial fraud, deception in obtaining a loan or advantages
and concealment of financial commitments
and fraud affecting the European Communities' financial interests; money laundering –
during the last five years of the publication
of this notice; or if the tenant was not issued
a final court decision, which prohibits him
from carrying out any activity, that is the
subject of this contract;
– involved in a criminal procedure on
suspicion of committing an offence of bribing or on suspicion of committing an offence
regarding his business.
5. The tenant is not subject to a compulsory settlement, bankruptcy or liquidation procedures or any other procedures,
performed with the purpose or effect of the
termination of the tenant’s business activities, in accordance with the regulations of
the country in which it is established (applies only to legal persons and sole proprietors).
6. The tenant has paid all taxes, fees
and other mandatory charges in accordance
with the regulations of the country in which
it is established. If the tenant's business is
established abroad, then the tenant also has
to pay the duties that would need to be settled in the Republic of Slovenia.
7. The tenant shall prepare a management program and a development plan
of Maribor Airport, where it will be shown,
how he intends to use the leased airport
infrastructure and how he plans to operate
Maribor Airport.
8. The tenant shall prove, that he has
the financial and operational capacity, and
in the case of a company this means having a credit rating on the day of issuance of
the form S.BON-1/P of SB1 to SB5, and on
the day before the drawing of information
(S.BON-1/P), or of any other comparable
document, issued by a competent authority
of the country in which the tenant has established his company; he shall also prove that
the company had no unsettled outstanding
obligations in the past 6 months. Otherwise
the tender will be excluded.
9. The tenant shall present an original
unconditional bank statement, showing that
the bank would grant him a credit in the
amount of a total annual rent offered in the
tender, and herewith provide the financing of
the first-year lease of the airport infrastructure of Maribor Airport.
10. The tenant shall present an original unconditional bank statement, confirming that he will be issued a bank guarantee
at first request for a proper and timely implementation of contractual obligations, in
the amount of EUR 500,000 and valid for
at least 1 year and 2 months, and that after
the expiry of the submitted bank guarantee, a new guarantee with the same content
shall be issued.
Criteria for selecting the economically
most advantageous tenderer
The landlord shall award the lease of
the object property to the tenderer with an
economically most advantageous tender on
the basis of the following criteria:
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50 points

Under this criterion the landlord shall take into account the percentage (%) of the capital gain, offered by the
tenant in terms of the contract for the entire lease period. The tenant who will offer the highest percentage
(%) of the capital gain, will receive the highest number of points, and other tenants comparably less based
on the following formula:
number of points received = percentage of the capital gain under assessment / percentage of the capital
gain max) * 50
percentage of the capital gain under assessment = the percentage of the capital gain from the tender, being
evaluated in the specific case
percentage of the capital gain max = the highest percentage of the capital gain being offered (compared to
all offers)
When determining the amount of the capital gain, the tenderers need to consider, that this shall amount to
11% at least.
2.

The management and development program of Maribor Airport

30 points

When submitting the tender, the tenant shall also present a management and development program of Maribor
Airport for the entire lease period together with an investment plan and a schedule, defining the activities
the tenant plans to perform in the complex of Maribor Airport, measures, by which he intends to ensure the
minimum volume of air traffic, estimated number of passengers or cargo, estimated number of employees,
as well as defining investments and other procedures, planned to be performed during the entire period of
the lease.
Management program shall include at least the following elements:
– a description of an activity, planned to be performed by the tenant;
– a description of the approximate use of certain facilities to be leased;
– a timetable and financial plan of investments (investment plan), intended to be carried out in order to start
or retain the performance of activities;
– estimated number of employees together with an employment schedule;
– estimated number of passengers or cargo;
– actions to provide for the planned scope of turnover and employment including explanation;
– proposals of actions and investments which burden the Republic of Slovenia.
The management and development program of Maribor Airport will be evaluated by a three-member
committee, consisting of the representatives of the Ministry of Transport. In assessing the adequacy of the
management and development program of Maribor Airport, the expert committee will consider the scope of
activities that the tenant plans to provide, of measures he intends to accept and of own funds and equipment
that the tenant plans to ensure.
Based on the evaluation of the committee, 30 points shall be awarded to the tender with the most suitable
program; each subsequent tender that was ordered, in descending order, from the most to the least suitable
one by the committee shall receive 5 points less.
The committee is obliged to explain its assessment.
3.

Number of employments
Under this criterion the landlord shall assess the number of new jobs, created when performing activities in the
leased facilities. The landlord will take into account all those employments, which will be created by the tenant
within the first 5 years after the airport starts to operate. The tenant shall define the number of employments
that he intends to ensure in each year.
If the tenant fails to comply with this obligation, the landlord has the right to call on a bank guarantee for the
insurance of a proper performance of contractual obligations and to withdraw from the contract.
The tenant who will assure the highest number of employments, meeting the criteria under this point, will
receive the highest number of points, and other tenants comparably less based on the following formula:
number of points received = no. of employees under assessment / no. employees max * 10
no. of employees under assessment = the number of employees under the contract, being evaluated in the
specific case
no. employees max = the number of employees in the tender that offered the highest number of employments
(compared to all tenders)

10 points
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Increasing the volume of air traffic

10 points

Under this criterion the landlord shall evaluate the increase of the traffic volume at Maribor Airport. Each tenant
needs to ensure at least the following volume:
Year

Passengers

Cargo (t)

Movements of aircrafts

2012

45,000

200

3,000

2015

52,000

350

6,400

2020

110,000

500

7,800

2025

150,000

800

8,500

2030

250,000

1,300

10,000

2035

250,000

1,300

10,000

The tenant who will commit to ensure a higher traffic volume than required, will receive extra points:
– 10 or more% over the number of passengers requested under point 2,
– 20 or more% over the number of passengers requested under point 4,
– 10 or more% over the number of tonnes of cargo requested under point 1,
– 20 or more% over the number of tonnes of cargo requested under point 2,
– 10 or more% over the number of movements of aircrafts requested under point 2,
– 20 or more% over the number of movements of aircrafts requested under point 4.

13. Other warnings of the landlord:
13. 1 The Government of the Republic of
Slovenia or the representative of the landlord has the right to terminate the procedure
of the real estates lease at any time until the
conclusion of the lease contract; participants
or potential participants, however, waive the
right to require the refunding of costs.
13. 2 The lessor first published the procedure of public call for tenders on 9. 7. 2010
in Official Gazette RS no. 54/2010. Because
the procedure commenced on the basis of
the public announcement referred to in the
previous sentence was unsuccessful, on the
basis of the provisions of the Physical Assets of the State, Regions and Municipalities
Act, the lessor is repeating the procedure
of public collection of tenders. In the intervening time, the actual situation at Maribor
Airport has changed, which tenderers must
take into account in preparing bids.
As follows from Article 15 of the sample contract, the Republic of Slovenia is
carrying out investment on reconstruction
and enlargement of the existing passenger
terminal. During the period of the fresh call
for tenders, partial handover of works will
probably already have taken place, which
will be performed on the basis of Contract
no. 2411-09-100044, and the contractor will
also take over the existing passenger terminal and start reconstruction in it.
Because the exact situation at the moment of publication of this call for tenders is
not yet known, the lessor cannot yet adapt
the text of the sample contract. Because of
the aforementioned, tenderers should place
their bids on the basis of the existing sample contract and take into account i that the
sample contract will be amended in the part
referring to the terminal in order that it is
adapted to the actual existing situation.
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The aforementioned means that, prior to
signing the contract in accordance with the
manner that is determined in the sample
contract, a valuation of the terminal will be
carried out, which will be delivered to the selected tenderer. A tenderer should thus state
in his bid the percentage of capital yield The
final level of rental for the terminal that will
be actually handed over to the tenant in
lease will be determined on the basis of the
valuation or ascertainment of the accounting
value of the facility or parts of the facility that
will be handed over in lease, and the depreciation, since the accounting value and the
depreciation are elements for determining
the level of the rental. The accounting value
and depreciation will be determined in the
same way as for the current terminal in the
sample contract.
Ministry of Transport
Ob-5982/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev
1. Gorazda Benkoviča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje
gradbeništva, podpodročje nizke gradnje in
sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništva, podpodročje
nizke gradnje, visoke gradnje, z dnem 8. 9.
2010.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5967/10
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP) objavlja Začasno tarifo za
intervalno javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov med in/ali pred in/ali po
glasbenih nastopih, ki potekajo v živo:
Tarifa Zavoda IPF (v nadaljevanju zavoda) določa višino nadomestila za intervalno
javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov med in/ali pred in/ali po glasbenih
nastopih, ki potekajo v živo.
Ta tarifa se ne uporablja, kolikor je tak
način uporabe komercialnih fonogramov
zajet s skupnim sporazumom z reprezentativnim združenjem ki ima za dejavnost,
pri kateri uporabnik intervalno priobčuje komercialne fonograme, status reprezentativnega združenja po določilih ZASP; v takih
primerih se za izračun višine nadomestila
uporablja dogovor v sporazumu.
Nadomestila za intervalno predvajanje
fonogramov na prireditvah – brez prijave
uporabnika:
1. Od 1 m2 do 250 m2/začeti koledarski
dan/prireditveni prostor 54,29 EUR;
2. Od 251 m2 do 1000 m2/začeti koledarski dan/prireditveni prostor 114,29 EUR;
3. od 1001 m2 do 5000 m2/začeti koledarski dan/prireditveni prostor 428,57 EUR;
4. od 5001 m2 do 10 000 m2
/začeti koledarski dan/prireditveni prostor
1.142,86 EUR;
5. nad 10.001 m2/začeti koledarski
dan/prireditveni prostor 1.714,29 EUR.
Popust na navedeno višino nadomestila
v višini 30 odstotkov se priznava uporabniku, ki predhodno prostovoljno in ustrezno
prijavi uporabo fonogramov v svoji dejavnosti ter pravočasno poravna svoje obveznosti.

Navedene višine nadomestila se zaračunavajo za dan prireditve za posamezni prireditveni prostor in vključujejo DDV v višini
8,5%. Višine nadomestil se povišajo letno,
skladno z uradnimi podatki o spremembi
indeksa cen življenjskih potrebščin. Višine
tarif se lahko povišajo v krajših obdobjih, če
indeks rasti od začetka koledarskega leta
preseže 5 odstotkov.
Nadomestilo se odmeri v primeru, da
organizator 15 dni pred prireditvijo Zavodu IPF prireditev prijavi na predpisanem
obrazcu. V primeru, da uporabnik prireditve
predhodno ne prijavi, se obračuna višina
nadomestila po Nadomestilih za intervalno
predvajanje na prireditvah – brez prijave
uporabnika.
Uporabnik je dolžen v 15 dneh po uporabi fonogramov zavodu posredovati sporede
vseh uporabljenih komercialnih fonogramov.
Uporabnik odgovarja za resničnost in pravilnost podatkov navedenih na predpisanem
obrazcu za oddajo seznama predvajanih
del, ki se nahaja na uradni spletni strani
zavoda (v nadaljevanju seznam). Seznam
mora vsebovati naslednje podatke:
1. popoln in pravilen naslov posnetka
oziroma uporabljenega fonograma,
2. izvajalca,
3. proizvajalca fonograma,
4. datum uporabe,
5. leto izdaje posnetka,
6. čas predvajanja.
Zavod lahko po potrebi določi, da morajo
uporabniki za vsako uporabo, lahko pa tudi
za posamezne načine uporabe, posredovati
še morebitne druge podatke, potrebne za
pravilen obračun nadomestila in poznejšo
razdelitev nadomestil.
Tarifa zavoda za intervalno predvajanje
ne zajema dolžnosti plačila nadomestila za
javno priobčevanje fonogramov v diskotekah, gostinskih obratih, trgovskih centrih ipd.
Višino nadomestila v tem primeru določajo
tarifne postavke Tarife Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov označene pod II.
Predvajanja s fonogramov in računalnikov
oziroma veljavni sporazumi z reprezentativnimi skupinami uporabnikov. Priobčitev
v okviru II. Predvajanja s fonogramov in
računalnikov se obračuna posebej.
Tarifa prav tako ne vključuje javne priobčitve fonogramov, ki je v Tarifi Zavoda IPF za
javno priobčitev fonogramov označena pod
I. Javno izvajanje s pomočjo fonogramov.
Dodatna javna priobčitev se v tem primeru
obračuna posebej.
Definicije pojmov
Intervalno predvajanje: uporaba fonogramov v ozadju, kot zvočna ambientalna
kulisa brez lastnosti samostojne prireditve
ali njenega dela.
Prireditveni prostor: Posamezna mikrolokacija na prireditvi, na kateri poteka intervalno priobčevanje fonogramov. Kolikor prireditev vključuje več prireditvenih prostorov, se
nadomestilo obračunava za vsak prireditven
prostor posebej.
Trajanje prireditve: kolikor se prireditev
odvija več dni, se obračuna nadomestilo
za intervalno priobčitev na posamičnem
prireditvenem prostoru za vsak začeti koledarski dan prireditve posebej. V primeru
podaljšanja prireditve do 6 ure v drugem
koledarskem dnevu se šteje, da se za to
prireditev ne zaračunava dodatnega koledarskega dne.
Zavod IPF
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Št. 1174-1
Ob-5968/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, 96/09 – ZBRUPB 2), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja poslovne zgradbe, garaže
in zemljišča;
b) kraj: Trbovlje;
c) vrsta nepremičnine: parc. št. 835/30
garaža, parc. št. 835/31 dvorišče, zelenica,
vl. št. 2533, parc. št. 854/14 poslovna stavba vl. št. 2413, vse v k.o. Trbovlje.
Izhodiščna cena je 135.000,00 EUR.
d) nepremičnine se odprodajajo po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa, plača kupec.
3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se
varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000
– 0055148819.
Položena varščina se všteva v kupnino.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit
Bank, št. SI56 29000 – 0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
a) pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 18. 10. 2010, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
nepremičnin v Trbovljah – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju ponudb 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,
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 10. 2010, ob 9. uri,
v sejni sobi, v VII nadstropju, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Ob-5969/10
Mestna knjižnica Ljubljana, objavlja na
podlagi sprejetega Programa dela MKL za
leto 2010 (seja Sveta 22. 12. 2009), Pogodbe o prenosu sredstev MOL v upravljanje
javnemu zavodu in sklepa župana Mestne
občine Ljubljana o soglasju za oddajo prostorov v najem z dne 25. 8. 2010 ter v skladu
z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
za izvajanje gostinske dejavnosti
1. Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem
je Mestna občina Ljubljana, Mestna knjižnica Ljubljana (v nadaljevanju: MKL), Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, pa ima prostore
v upravljanju na podlagi Pogodbe o prenosu
sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu
in nastopa kot zbiralec vlog in najemodajalec prostorov.
Prostori se oddajajo za osnovni namen
opravljanja gostinske dejavnosti, cilj pa je
zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe v MKL, Knjižnici Otona
Župančiča.
Razpisna dokumentacija je na voljo
ves čas trajanja razpisa na spletni strani:
http://www.mklj.si/index.php/o-knjiznici/javni-razpisi in na naslovu, Kersnikova ulica 2,
1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Katja Brank, tel. 01/600-83-00, katja.brank@mklj.si.
2. Predmet oddaje v najem: oddajamo
poslovni prostor, ki je del Knjižnice Otona
Župančiča, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana,
površine 138,76 m2 za izvajanje gostinske
dejavnosti in sanitarije, v izmeri 10,20 m2.
3. Osnovni pogoji
Prostori, ki so predmet oddaje, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost z možnostjo organiziranja kulturnih prireditev.
Prostore se oddaja za dobo petih let. Najemno razmerje se lahko obnovi s sklenitvijo
nove najemne pogodbe z enakimi pogoji.
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo
v obdobju trajanja najemnega razmerja pri
opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem
svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo
usklajena z lokacijo, namenom in ambientom Knjižnice Otona Župančiča in njenim
prireditvenim programom.
V zgornjem prostoru lokala je nameščena zbirka publikacij društva Humanitas, ki
ostaja v lokalu.
Najemnik priskrbi na svoje stroške stole,
mize, gostinsko posodo in gostinske aparate
ter morebitno drugo potrebno opremo.
Elementi opreme prostorov in naprave,
ki jih bo najemnik uporabljal za obratovanje
gostinskih programov in gostinskih objektov,
morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti ter
sanitarno-tehničnim pogojem.
Najemnik mora na lastne stroške sam
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni
zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti in za izvedbo morebitnega
kulturnega programa (npr. avtorski in drugi honorarji, pridobitev pravice do javnega
predvajanja ipd.).
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Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki
presega redna vzdrževalna dela, pridobiti
soglasje najemodajalca.
Vse stroške za obratovanje (uporaba
električne energije, poraba vode, telefonski
stroški, ogrevanje, varovanje prostorov in
ostali stroški uporabe) nosi najemnik. Stroške električne energije se določi glede na
dejansko porabo, ostale obratovalne stroške
zaračuna najemodajalec v višini 25 EUR
na mesec.
Najemnik mora kriti stroške uporabe
stavbenega zemljišča v delu predmeta najema. Najemnik krije tudi stroške zavarovanj,
pri čemer se mora zavarovalna polica, ki jo
sklepa najemnik, vinkulirati v korist lastnika
nepremičnine, Mestne občine Ljubljana.
Najemnik mora z Javnim podjetjem Snaga d.o.o. pred začetkom obratovanja skleniti
pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti.
Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet najema.
4. Posebni pogoji
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati
pravila hišnega reda MKL, Knjižnice Otona
Župančiča.
Izbrani ponudnik soglaša, da bo ime gostinskega lokala izbral najemodajalec.
Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali
dodajal gostinsko in drugo opremo le po
predhodnem dogovoru in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca.
Obratovalni čas prostorov mora biti v celoti podrejen potrebam najemodajalca, tj.
najmanj znotraj delovanja Knjižnice Otona
Župančič, oziroma vsak delovni dan med 8.
in 20. uro, v soboto pa od 8. in 13. uro. V juliju in avgustu bo zaradi morebitne krajše
odprtosti knjižnice obratovalni čas kavarne
po dogovoru. Obratovanje ob sobotah in
nedeljah je lahko določeno po posebnem
dogovoru.
Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo zaključenih sprejemov ali lastnih prireditev pridobiti predhodno soglasje najemodajalca.
Prostori se oddajo po sistemu videno
– najeto.
Ostala določila so navedena v vzorcu
pogodbe.
5. Programska izhodišča
Izhodišče:
Načrtovani gostinski lokal je namenjen
obiskovalcem Knjižnice Otona Župančiča
in vsem naključnim obiskovalcem okoliških
prostorov, ki želijo enostavnejšo ponudbo
pijač in po potrebi manjših jedi, npr. sendvičev ali sadja. Poslovni prostor se nahaja
v štirih medetažah in sicer na nivoju pasaže,
na nivoju pritličja knjižnice in dveh manjših
medetažah.
Ponudba mora zajemati:
– tople napitke,
– brezalkoholne pijače,
– kvalitetna vina,
– kvalitetno pivo,
– izbor žganih pijač,
– primerne vrste hitre prehrane (npr.
sendvičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd. Možna je tudi ponudba enostavnih
solat in sladoleda
– sladice,
– tobačne izdelke.
Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz.
6. Višina najemnine in čas trajanja najema

Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka obratovanja z možnostjo podaljšanja.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo
izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih
pogojev v ponudbi kasneje ni mogoče poslabšati, torej ponujati nižje najemnine kot je
bila določna v razpisni dokumentaciji.
Ponujena najemnina ne sme biti nižja od
izhodiščne najemnine, ki je 2.255,75 € na
mesec (po predlogu sodnega izvedenca).
Najemnino se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki
Sloveniji.
7. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil vse zahtevane izpolnjene
obrazce in dokumente:
– ponudba (OBR-1),
– program dejavnosti, ki bo potekala v najetem prostoru, mora vsebovati (OBR-2):
– ponudbo jedi in pijače (obseg ponudbe, vrsta ponudbe, minimalno število pijač
in jedi ...);
– opis opreme (oprema prostora, strežni inventar in steklenina, pribor in ostala
namizna posoda);
– opis osebja (število, izobrazbena
struktura, strokovna usposobljenost, znanje
tujih jezikov ...);
– predlog obratovalnega časa;
– predvideni nivo cen (ki mora biti primerljiv s cenami v podobnih gostinskih lokalih);
– ostalo (glasba, dekoriranje ob
dogodkih,videz cenikov in jedilnikov ...);
– morebitno izvajanje druge (prireditvene) dejavnosti;
– ponudniki lahko predložijo tudi dodatne
reference v obliki potrjenih standardov kakovosti, prejetih nagrad in priznanj,
– registracija podjetja oziroma izpis iz
sodnega registra,
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
– izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
– bilanco stanja za preteklo leto (na
obrazcu AJPES),
– bilanco uspeha za preteklo leto (na
obrazcu AJPES),
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3 izhodiščnih mesečnih najemnin po
zahtevanem vzorcu Mestne knjižnice Ljub
ljana, ki jo izda banka ali zavarovalnica.
Veljavnost garancije mora biti vsaj do 30. 11.
2010 (OBR-3),
– izjavo ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku osmih
dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na
račun Mestne knjižnice Ljubljana tri izhodiščne mesečne najemnine, ki služijo najemodajalcu kot varščina in jih vrne ponudniku
tri mesece po izteku najemne pogodbe, pri
čemer od celotne vrednosti odšteje vrednost
morebitnih neplačanih obveznosti oziroma
povzročene škode (OBR-4),
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe za najem prostora (OBR-5).
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni
del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika,
morajo biti predloženi v originalnih izvodih
ali overjenih kopijah.
Nepopolnih ponudb ponudnik ne bo
obravnaval.
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8. Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 22. 10. 2010, do 11. ure na naslov:
Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2,
1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnih prostorov.
na hrbtni strani morata biti naziv in naslov
pošiljatelja.
Ponudbe bodo po preteku roka komisijsko odprte.
Ponudb prispelih po razpisnem roku ponudnik ne bo obravnaval.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Katja Brank, tel. 01/600-83-00, katja.brank@mklj.si.
9. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri: ponudba mora veljati najmanj do 30. 11.
2010. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno
obveščeni.
10. Izbira ponudnika
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– najemnina 60 točk.
Ponujena najemnina ne more biti nižja
od izhodiščne najemnine.
Najemnina se obračuna v točke po formuli:
najemnina = ponujena najemnina/najvišja ponujena najemnina x 60.
Tako dobi najvišja ponudba 60 točk,
ostale pa ustrezno manjše število.
– program dejavnosti 40 točk
Tričlanska komisija bo ovrednotila in točkovala predložene programe z vidika pestrosti in izvirnosti jedi in pijač, ustreznosti
osebja, opreme, obratovalnega časa, cen,
morebitnega dodatnega programa ipd.
11. Opozorila:
– Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika in da izvede
ponovni javni razpis.
– Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost pregleda ponujenih poslovnih prostorov. Ogled bo potekal 4. 10. 2010, ob 11. uri.
Po predhodnem dogovoru je možen tudi
dodaten termin ogleda.
12. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po
prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega
ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori,
bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe.
Mestna knjižnica Ljubljna
Št. 7113-3/2010(0103)-7
Ob-5985/10
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg
4, Dolenjske Toplice, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07),
Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 124/08,
81/09, 107/09 in 42/10) in sklepa Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice,
št. 478-1439/2010-01/03 z dne 8. julij 2010,
objavlja
obvestilo
o javnem zbiranju ponudb za prodajo
zemljišč
1. Organizator zbiranja ponudb in upravljavca je Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
2. Predmet prodaje je:
– stavbno zemljišče parc. št. 286/1, k.o.
Dobindol, pašnik, v izmeri 338 m2,

– stavbno zemljišče parc. št. 504/1 in
506/1, k.o. Toplice (zemljišči se prodajata samo skupaj), pašnik, v skupni izmeri
999 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/2, k.o.
Toplice, pašnik, v izmeri 716 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/3, k.o.
Toplice, pašnik, v izmeri 1.127 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/4, k.o.
Toplice, pašnik, v izmeri 628 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/5, k.o.
Toplice, pašnik, v izmeri 631 m2.
3. Izklicna cena je za:
– stavbno zemljišče parc. št. 286/1, k.o.
Dobindol: 4.948,22 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 504/1 in
506/1, k.o. Toplice: 46.153,80 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/2, k.o.
Toplice: 33.079,20 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/3, k.o.
Toplice: 52.067,40 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/4, k.o.
Toplice: 29.013,60 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/5, k.o.
Toplice: 29.152,20 EUR.
Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. DDV ter vse druge
dajatve in stroške povezane s prenosom
lastništva, plača kupec.
4. Prodaja poteka po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne
in pravne napake predmetnih nepremičnin.
5. Ponudnik je vezan na ponudbo 30 dni
po poteku roka za oddajo ponudbe.
6. Najugodnejši ponudnik-kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe v prej navedenem roku se šteje,
da je odstopil od sklenitve pravnega posla
in vplačana varščina zapade v korist Občine Dolenjske Toplice. Notarska potrditev
kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena
najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
7. Najugodnejši ponudnik mora celotno
kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe oziroma po izstavitvi
računa na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, številka 01357-0100015780,
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
8. Lastninska pravica za konkretno nepremičnino bo prenesena na kupca z dnem
popolnega plačila kupnine, določene v kupoprodajni pogodbi.
9. Pri prodaji nepremičnin na podlagi
javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine,
v višini 10% od izhodiščne cene.
10. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
11. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov; navedbo zemljišča za katerega daje ponudbo (parc. št.
in k.o.) ter ponujeno ceno v EUR brez DDV.
Ponudnik mora ponudbi priložiti
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, št. 01357-0100015780.
Priložiti je potrebno tudi celotno številko
transakcijskega računa, ime banke in številko banke ponudnika za primer vračila plačane varščine;
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– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe;
– fotokopijo izpiska iz registra pravnih
oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe;
– davčno številko, matično številko, telefonsko številko;
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb;
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
12. Upoštevali bomo podpisane pisne
ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti in
pravilno označeni kuverti do vključno 18. oktobra 2010 do 10. ure na naslov: Občina
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice. Ponudba mora biti v zaprti
kuverti in opremljena z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za prodajo nepremičnine – stavbno zemljišče«.
13. Odpiranje zbranih ponudb bo dne
18. oktobra 2010, z začetkom ob 10.30 na
sedežu Občine Dolenjske Toplice, Sokolski
trg 4, Dolenjske Toplice.
14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru
umika ponudbe se varščina vrne.
15. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dneh od
odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev
župana je dokončna.
17. Varščina bo neuspelim ponudnikom
brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh
po odpiranju ponudb oziroma obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
18. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob
izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb. V primeru, da bodo prispeli
dve ali več enakovrednih ponudb, bo prodajalec ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
19. Občina Dolenjske Toplice lahko ustavi
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
20. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanje ponudbe
za nakup, lahko ponudniki dobijo na Občini
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske
Toplice ali po tel. 07/38-45-184, vsak dan
od 10. do 12. ure, kontaktna oseba je Goran Udovč. Ogled nepremičnin je mogoč po
predhodnem dogovoru.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 4781-0009/2010
Ob-6005/10
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 – odl. US) in
v skladu s 44. členom 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), Odlokom o proračunu Ob-
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čine Rogatec za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 9/09, 15/10 in 38/10) ter Letnim načrtom
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Rogatec v letu 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, matična številka: 5883938, ID za
DDV: SI 47348429.
2. Opis predmeta prodaje
Nezazidano stavbno zemljišče:
2.1 parc. št. 988/3, travnik, v izmeri
824 m2,
2.2 parc. št. 988/4, travnik, v izmeri
827 m2,
2.3 parc. št. 988/5, travnik in pašnik,
v skupni izmeri 804 m2,
2.4 parc. št. 988/6, pašnik, v izmeri
1059 m2, vse vpisane v vl. št. 364, k.o. Tlake.
Vse od zgoraj navedenih nepremičnin
predstavljajo svojo gradbeno parcelo.
V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se zemljišča, ki so predmet
prodaje, nahajajo v območju S5, to je območje stanovanj, in so v skladu z Odlokom
o zazidalnem načrtu za območje S5 v Rogatcu (območje stanovanj) (Uradni list RS,
št. 100/06) namenjene za gradnjo stanovanjskih objektov št. 23, 24, 25, 26.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. Prodaja
posameznih nepremičnin pod zaporednimi
številkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4, vsakega kot
celote. Sklenitev prodajnih pogodb.
4. Ponudbena cena: izhodiščna ponudbena cena za posamezno nepremičnino, ki
je predmet prodaje, pod zaporedno številko:
2.1. parc. št. 988/3, k.o. Tlake, je
16.669,52 EUR;
2.2 parc. št. 988/4, k.o. Tlake, je
16.730,21 EUR;
2.3 parc. št. 988/5, k.o. Tlake, je
16.264,92 EUR;
2.4 parc. št. 988/6, k.o. Tlake, je
21.423,57 EUR.
Davek na dodano vrednost v ponudbeno
ceno ni vključen.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba
bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom
v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
mu lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša,
vendar ne več kot za 15 dni ali pa se zadrži
njegovo varščino.
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v 30 dneh, od dne izstavitve računa po
sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
dne 21. 10. 2010, v prostorih Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
v pritličju, z začetkom ob 12. uri, in sicer za
vsako nepremičnino posebej, po vrstnem
redu, kot si sledijo pod zaporednimi številkami. V primeru, da bo ponudbo za nakup
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posamezne nepremičnine poslalo več ponudnikov s ponujenim istim zneskom kupnine,
se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši
dvig ponudbene cene za posamezno nepremičnino pa je 500 EUR.
7. Višina varščine
Višina varščine znaša 10% od ponujene cene in se plača na podračun
Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec,
št. 01307-0100004165, z navedbo namena
nakazila: »Varščina za nepremičnino št. 2.1
ali št. 2.2 ali št. 2.3 ali št. 2.4«.
Potrdilo o vplačani varščini je treba priložiti ponudbi.
Ponudnikom, katerih ponudbe ne bodo
sprejete, bo varščina vrnjena brezobrestno
v nominalnem znesku v roku 8 dni po sprejemu odločitve. Varščina bo ponudniku, ki bo
na razpisu uspel, všteta v kupnino.
8. Udeležba in pogoji za oddajo ponudbe
Pri prodaji nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače ali
tuje pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo
pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
v lasti RS in, ki se pravočasno in pravilno
prijavijo, tako da najkasneje eno uro pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, ob 11. uri,
dne 21. 10. 2010, v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine št. 2.1 ali št. 2.2 ali št. 2.3 ali št. 2.4«,
na naslov Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora
na naslov prispeti do določenega datuma in
ure) ali osebno, predložijo naslednje:
– ponudbo, v kateri je potrebno navesti
predmet javne ponudbe, za katerega izkazujejo interes, ponujeno ceno, 30-dnevni rok
vezanosti na dano ponudbo ter vse osnovne
podatke, in sicer naziv oziroma ime in priimek, naslov ponudnika in telefonska številka;
– dokazilo o plačani 10% varščini ponujene kupnine in priloženo celotno številko
TRR računa za primer vračila varščine;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebna izkaznica ali potni list (fizične
osebe);
– pooblastilo za sodelovanje na javnem
odpiranju ponudb, ki se mora nanašati na
predmet javnega zbiranja ponudb, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen
pri notarju, v primeru, če se opravi ustna
licitacija in v imenu ponudnika nepremičnino
draži pooblaščenec;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko;
– tujci morajo predložiti izjavo, da so
seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah in da bodo
kljub predpisanem postopku po Zakonu
o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS,
št. 9/99) spoštovali roke tega razpisa glede
sklenitve pogodbe in plačilo kupnine in da
sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti
v skladu s citiranim zakonom.
Organizator pred začetkom javnega odpiranja ponudb preveri in potrdi vse pravilne
in pravočasne prijave. Ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in ponudbe, ki bodo
nižje od izhodiščne cene, bodo iz postopka
izločene.

Ponudniki bodo o odločitvi komisije obveščeni v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb, v primeru eventualne ustne licitacije pa nemudoma.
9. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij:
– Ponujena kupnina.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
10. Pravila javnega zbiranja ponudb:
javno zbiranje ponudb se izvede v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in
55/09 – odl. US) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US,
100/09 in 49/10). Javno odpiranje ponudb
vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje
župan.
11. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta prodaje: dodatne informacije v zvezi
s prijavo na predmetni javni razpis, kakor
tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javnega zbiranja ponudb, so na voljo pri
Nataši Lavrič, Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, tel. 03/812-10-00, e-pošta:
obcina.rogatec.natasa@siol.net.
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin je objavljeno tudi na spletni strani Občine Rogatec, na naslovu: http://www.
rogatec.net.
12. Ustavitev postopka: župan Občine
Rogatec lahko začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla,
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačano varščino.
Občina Rogatec
Št. 3520-272/2010
Ob-6045/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09)
in sklepom Mestnega sveta Mestne občine
Celje z dne 6. 4. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v lasti
Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Predmet prodaje je celotna poslovna
stavba v skupni površini 509,40 m2, na naslovu, Kersnikova ulica 1 v Celju, vpisana
v vl. št. 214, k.o. Celje, id. št. 784, stoječe
na parc. št. 611 – poslovna stavba v površini 291 m2, s pripadajočim zemljiščem parc.
št. 615/1 – dvorišče v površini 641 m2, vpisana v vl. št. 1528, k.o. Celje.
Izhodiščna cena poslovnega prostora
znaša 392.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
b) Predmet prodaje so poslovni prostori
v I. nadstropju objekta na naslovu, Ulica
XIV. divizije 12 v Celju, vpisani v podvložek
št. 2578/17, k.o. Celje, id. št. 1366/16 – drugi upravni in pisarniški del stavbe v površini 293,75 m2, s pripadajočim sorazmernim
deležem na skupnih delih, objektih in napravah stavbe. Stavba stoji na zemljišču
parc. št. 2486/8, vpisana v vl. št. 2578, k.o.
Celje.
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Prostori so delno obremenjeni z najemniki.
Izhodiščna cena poslovnega prostora
znaša 242.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
c) Predmet prodaje sta poslovni stavbi
s pripadajočimi zemljišči na naslovu, Mariborska cesta 17 v Celju, stoječi na zemljiščih parc. št. 345/14, 345/15, 345/18, 345/2,
345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25,
345/26, 345/31, 345/32, 345/33, 345/7,
345/8, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, vse vpisane v vl. št. 2525, k.o. Celje, v skupni površini
8.526 m2. Poslovni stavbi v naravi predstavljata stavbo znano kot »Rakušev mlin«, id.
št. 978 in 980, k.o. Celje, v skupni površini
5.429,00 m2 in stavbo »Stare pekarne«, k.o.
Celje, v skupni površini 1.825,20 m2.
Izhodiščna cena poslovnega prostora
znaša 2.604.000,00 EUR. V ceno ni vštet
2% davek na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
d) Predmet prodaje so poslovni prostori v I., II. in III. etaži objekta na naslovu,
Gregorčičeva ulica 6 v Celju, v površini
929,45 m2, s pripadajočim sorazmernim deležem na skupnih delih, objektih in napravah
stavbe, in sicer poslovni prostor, v izmeri
5,14 m2, v pritličju objekta na naslovu, Gregorčičeva ulica 6, Celje, št. parc. 2101, št.
stavbe 1707, k.o. Celje, številka dela stavbe
20, poslovni prostor, v izmeri 919,11 m2, v II.
in III. etaži objekta na naslovu, Gregorčičeva ulica 6, Celje, št. parc. 2101, št. stavbe
1707, k.o. Celje, številka dela stavbe 21
(del) in poslovni prostor, v izmeri 5,20 m2,
v III. etaži objekta na naslovu, Gregorčičeva ulica 6, Celje, št. parc. 2101, št. stavbe
1707, k.o. Celje, številka dela stavbe 22.
Izhodiščna cena poslovnega prostora
znaša 817.500,00 EUR. V ceno ni vštet 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb
Vrsta pravnega posla je prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku se
šteje, da je odstopil od nakupa in Mestna
občina Celje zadrži njegovo varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% od ponujene cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na št. 28 75108-7200005-10000010
z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov«.
5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu
ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem javnem
zbiranju ponudb.
6) Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,

telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
7. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
8. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe,
na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti ovojnici najkasneje do 19. 10. 2010, do 9. ure na naslov:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c. Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji poslovnih prostorov z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), 19. 10. 2010, ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje stvarnega in finančnega
premoženja MOC (v nadaljevanju komisija).
f) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi
upravljavec, v nasprotnem primeru lahko
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upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
g) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
10. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo poslovnih prostorov in
osnutek prodajne pogodbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje,
Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg
celjskih knezov 9, Celje, tel 03/42-65-764
(Janko Trobiš).
Mestna občine Celje
Št. 316/2010
Ob-6046/10
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Vrsta pravnega posla in predmet prodaje: oddaja stvarnega premoženja v najem, in sicer poslovni prostor, v stanovanjsko-poslovni stavbi, na naslovu, Mariborska
cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena najema poslovnega prostora je 487,50 EUR.
Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno in jih plača kupec.
4. Informacije in ogled: ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 02/88-79-636. Podrobnejše informacije
v zvezi s pogoji javnega zbiranja ponudb
daje Mateja Topler, koordinator V.
5. Pogoji najema
Nepremičnina bo oddana v najem ponudniku, ki bo ponudil najvišjo najemnino.
Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
V poslovnem prostoru se bodo lahko
opravljale dejavnosti 3. skupine: trgovske,
pisarniške, lekarniške, gostinske in druge
(Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
in zemljišč v najem in določanju najemnin
v Občini Radlje ob Dravi).
Izhodiščna najemnina je določena na
podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov in zemljišč v najem in določanju
najemnin v Občini Radlje ob Dravi (MUV,
št. 14/08).
Najemnina, ki jo bo najemnik dolžan plačevati najemodajalcu iz naslova najema nepremičnin, je določena v neto znesku in jo
bo dolžan najemnik plačevati najemodajalcu
mesečno, za vsak tekoči mesec veljavnosti najemne pogodbe. Poleg (dodatno) neto
določene najemnine, bo dolžan najemnik
plačevati najemodajalcu tudi vse davke, prispevke in druge javne dajatve, ki se v skladu
z vsakokrat veljavnimi predpisi eventualno
obračunavajo in plačujejo glede na višino
najemnine določene v neto znesku.
Vplačana varščina (3 izhodiščne mesečne najemnine) kot garancija za resnost
ponudbe se izbranemu najemniku ob prenehanju najemnega razmerja poračuna (nere-
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valorizirana) z zadnjimi odprtimi mesečnimi
najemninami. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova najemnine poravnane, se
znesek vplačane varščine (nerevaloriziran)
vrne.
Najemnina, določena v najemni pogodbi,
se bo usklajevala s povprečnim indeksom
za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez
sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.
6. Pogoji udeležbe
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter ponujeni
znesek najemnine.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta in davčne številke – fizične osebe; oziroma izpis
iz sodnega registra in ID za DDV – pravne
osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni – za pravne osebe;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega
računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade transakcijskega računa)- za pravne
osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo do
31. 12. 2010.
V primeru, da bo več ponudnikov podalo
enako ponudbo, bo lastnik nadaljeval postopek s pogajanji, pri čemer bo k pogajanjem
povabil vse najugodnejše ponudnike.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob
Dravi, v zaprtih kuvertah, najkasneje do
18. 10. 2010, do 12. ure, s pripisom »Javno
zbiranje ponudb poslovni prostor Mariborska 16 – Ne odpiraj!«
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno
ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh po izbiri.
Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena, njegov transakcijski račun v 15 dneh
po izbiri najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o najemu nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek najema kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je
vrniti varščino brez obresti.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 4780-960/2010
Ob-6049/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
krajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo Paviljona gostinskega vrta –
Špica
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 1. 10. 2010 do dne
22. 10. 2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Paviljon gostinskega vrta - Špica
Paviljon gostinskega vrta se oddaja za
namen opravljanja gostinske dejavnosti
z vlaganji najemnika v ureditev in dokončanje prostorov, skladno z načrtom projektne
hiše ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja
trgovina, d.o.o. Predmet najema je Paviljon
gostinskega vrta na Špici, kot je podrobno
opredeljeno v spodnjem odstavku, skupaj,
v izmeri 200,11 m2. Paviljon gostinskega
vrta je umeščen v segment parka z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega elementa.
Izhodiščna ocenjena najemnina za najem
celotne ploščadi v skupni izmeri 200,11 m2
znaša 6.000,00 EUR/mesec.
Površina zaprtega letnega prostora znaša 77,60 m2, površina pokritega odprtega
dela znaša 48,85 m2, površina nepokritega
odprtega dela znaša 160,60 m2 in površina balinišča znaša 218,70 m2, kar skupaj
znaša 505,75 m2. Ob upoštevanju ustreznega faktorja pri posameznih površinah,
predmet najema tako znaša skupaj, v izmeri
200,11 m2.
Posebni pogoji za najem:
– Na površini, ki je predmet javnega razpisa, se postavi paviljon gostinskega vrta,
priključen na obstoječe komunalne priključke. Vse stroške obratovanja (uporaba
električne energije, poraba vode, telefonski stroški in drugi morebitni priključki) nosi
najemnik.
– Paviljon je najemnik dolžan usposobiti
za obratovanje in pridobiti vsa po veljavni
zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi
sredstvi, skladno z načrtom postavitve paviljona gostinskega vrta in zahtevano opremo, projektne hiše ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o., odgovorni
vodja projekta prof. Jurij Kobe, u.d.i.a. Postavitev paviljona bo potekala v več fazah,
kot je opredeljeno v nadaljevanju. Vložena
sredstva za izgradnjo bremenijo najemnika
samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku
za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik
je oproščen plačevanja najemnine vendar
največ za dobo šestih mesecev od podpisa
najemne pogodbe. Najemnik je dolžan naročiti izdelavo projektne dokumentacije za
gradnjo paviljona pri projektni hiši ARHÉ,
inženiring, consulting, zunanja trgovina,
d.o.o., odgovorni vodja projekta prof. Jurij
Kobe, u.d.i.a. na svoje stroške.
– Najemnik mora paviljon zgraditi v skladu s projektom projektne hiše ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o.,
odgovorni vodja projekta prof. Jurij Kobe,
u.d.i.a. Najemnik mora obvezno upoštevati vse arhitekturne pogoje, ki se nanašajo
na samo zunanjost paviljona gostinskega
vrta skupaj s površino tlakovane ploščadi,
baliniščem in servisnimi prostori ter interjer
v samem gostinskem lokalu, skladno s pro-

jektom, zgoraj navedene projektne hiše.
Kolikor iz samega projekta najemniku niso
jasni vsi pogoji glede izgradnje paviljona,
njegove zunanjosti in interiera, je obvezna
konzultacija z odgovornim vodjem projekta,
kot tudi glede ureditve površine na tlakovanem delu, balinišču in servisnih prostorih.
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v gostinskem
lokalu. Razmerje med kriterijema je 50% za
višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v paviljonu gostinskega vrta oziroma neposredni okolici.
– Najemnik mora začeti z opravljanjem
dejavnosti takoj po izgradnji prve faze, najkasneje pa v roku treh mesecev od podpisa pogodbe. Druga faza izgradnje paviljona
mora biti zaključena najkasneje v roku šest
mesecev po podpisu pogodbe.
– Najemnik prične z obratovanjem v paviljonu v dveh fazah. V prvi fazi je predviden
le letni vrt na tlakovanih površinah kaskad,
kjer je možna postavitev zunanjega šanka
ter senčnikov. Pri tem je obvezno upoštevanje arhitekturnih pogojev skladno s projektom, zgoraj navedene projektne hiše in
obvezna konzultacija z odgovornim vodjem
projekta prof. Jurijem Kobetom, u.d.i.a. Obvezno je posvetovanje s projektno hišo in
odgovornim vodjem projekta. Druga faza
bo potekala po potrditvi OUP-ja. V drugi
fazi je predviden steklen paviljon z novim
podestom, kot tudi nadstreškom. Tudi tu je
obvezno upoštevanje arhitekturnih pogojev
v skladu s projektom in posvetovanje z odgovornim vodjem projekta.
– Najemnik paviljona gostinskega vrta ne
sme oddajati v podnajem.
– Najemnik mora na lastne stroške sam
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti in izvedbe kulturnega
programa.
– Mestna občina Ljubljana si pridržuje
pravico uporabe paviljona gostinskega vrta
za potrebe mestnih prireditev. Najemnik
mora, v primeru mestnih prireditev, program
in obratovalni čas prilagoditi trajanju in vsebini le-teh.
– Gostinska in programska ponudba
mora biti z vidika kulture na visoki ravni,
prepoznavna in privlačna ter primerna odprtemu prostoru ter urbanemu okolju.
– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti
v skladu s pogoji Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu s HACCP standardi.
– Najemnik mora neposredno okolico gostinskega vrta redno vzdrževati. To zajema
redno vzdrževanje in čiščenje paviljona gostinskega vrta, skupaj s površino tlakovane
ploščadi, baliniščem in servisnimi prostori,
ter čiščenje neposredne okolice gostinskega paviljona. Glede na to, da je paviljon
gostinskega vrta umeščen v segment parka
z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega
elementa, mora najemnik vzeti v upravljanje
in redno vzdrževanje tudi balinišče, kot sestavni del paviljona.
– Najemnik balinišča ne sme oddajati
v podnajem.
– Površine, ki se oddajajo v najem so sledeče – za zaprti del paviljona znaša skupna
izmera 77,60 m2, pokriti odprti del v skupni
izmeri 48,85 m2, nepokriti odprti del v skupni
izmeri 160,60 m2, balinišče v skupni izmeri 218,70 m2, kar skupaj znaša 505,75 m2.
Ob upoštevanju ustreznega faktorja pri po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sameznih površinah, površina najema tako
znaša skupaj, v izmeri 200,11 m2. Ustrezni
faktorji ob posameznih površinah so navedeni v cenitvenem poročilu št. N-100921-1,
z dne 21. 9. 2010.
– Zaprti del paviljona mora obratovati
celo leto, ne glede na vremenske razmere.
– Pokriti odprti del mora obratovati celo
leto. Izjemoma, kolikor se naknadno izkaže,
da v mesecih zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin (kot so vremensko zelo neugodne
razmere), pokriti odprti del ne more obratovati, se na podlagi predhodnega dogovora
z najemodajalcem, ob konkretni utemeljitvi
najemnika in ob odobritvi najemodajalca,
le-ta zapre, najemnik pa je za ta čas, v delu
najemnine, ki se nanaša na pokriti odprti
del, oproščen najemnine.
– Nepokriti odprti del mora obratovati celo
leto. Izjemoma, kolikor se naknadno izkaže,
da v mesecih zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin (kot so vremensko zelo neugodne
razmere), pokriti odprti del ne more obratovati, se na podlagi predhodnega dogovora
z najemodajalcem, ob konkretni utemeljitvi
najemnika in ob odobritvi najemodajalca,
le-ta zapre, najemnik pa je za ta čas, v delu
najemnine, ki se nanaša na nepokriti odprti
del, oproščen najemnine.
– Balinišče mora obratovati večji del leta.
V mesecih, kjer balinišče zaradi vremenskih
razmer ne more obratovati, ga lahko najemnik, na podlagi predhodnega dogovora
z najemodajalcem in ob odobritvi najemodajalca, zapre, najemnik pa je za ta čas,
v delu najemnine, ki se nanaša na balinišče,
oproščen najemnine. Kolikor bi najemnik želel imeti na tem delu balinišča kakšno drugo dejavnost, je možen naknaden dogovor
z najemodajalcem.
– Servisni prostori namenjeni gostinskemu vrtu se nahajajo v servisnem objektu ob
brvi čez Grubarjev prekop. Objekt je potisnjen v brežino, obsega pa javne sanitarije (ženski, moški, invalidi in previjalnica),
skladišče ter sanitarije za osebje paviljona.
Dostop do objekta za potrebe dostave je
možen s platoja Prule.
– Obratovalni čas – najemnik mora zagotoviti obratovanje lokala vsak dan v tednu po
naslednjem obratovalnem času:
poletni čas: od 1. 4. do 15. 10. od 7. ure
zjutraj do 1. ure ponoči,
zimski čas: od 16. 10. do 31. 3. od 8. ure
zjutraj do 22. ure zvečer.
– V primeru posebnih kulturnih dogodkov
(koncerti, drugi eventi), mora najemnik za
podaljšanje obratovalnega časa zaprositi za
soglasje pristojni oddelek MOL.
– Gostinski prostor oziroma paviljon
mora biti dostopen tudi za invalide na vozičkih ter otroške vozičke.
– Najemnik mora skrbeti za urejenost
paviljona gostinskega vrta (redno vzdrževanje in čiščenje), skupaj s površino tlakovane
ploščadi, baliniščem in servisnimi prostori
ter neposredno okolico.
– Najemnik ne sme z ničemer posegati
v drevesa.
– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da
gostinska dejavnost in kulturni program ne
bosta hrupna in moteča za okoliške stanovalce in poslovne dejavnosti skladno z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa
v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04).
– Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve v skladu
z Uredbo o načinu porabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup

(Ur. l. RS, št. 118/05) pridobiti dovoljenje
za začasno čezmerno obremenitev okolja
s hrupom, ki ga izda MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB
7, Ljubljana.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Predloženi in izpolnjeni dokumenti:
a) Prijavni obrazec
Dokazilo: izpolnjen obrazec prijava.
b) Izjava, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji
Dokazilo: izjava ponudnika.
c) Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za s.p.: izpisek iz AJPES-a (ožigosan in podpisan s strani ponudnika),
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni.
d) Opis dejavnosti, ki bi potekala v gostinskem paviljonu in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika ter reference in priporočila.
e) Pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
2. Bančna garancija
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe in za izpolnitev obveznosti plačila enkratnega nadomestila,
unovčljivo na prvi poziv, v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem
vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga
dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri
ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek od
8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od
8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek
od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije mora
biti vsaj do 1. 10. 2011.
Če ponudnik ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe se šteje njegova
ponudba kot nepravilna in se izloči iz nadaljnjega postopka.
Dokazilo: bančna garancija za resnost
ponudbe
3. Posebni pogoji:
– Ponudnik mora predložiti izpolnjeno,
podpisano in žigosano najemno pogodbo
za najem gostinskega paviljona, ki jo dobijo
v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka
za razpolaganje z nepremičninami, pri ga.
Gajič v času uradnih ur. V delu najemne
pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
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– Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
– Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
dne 1. 10. 2011.
– Izjava ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku 8 dni
od prejema sklepa o izbiri nakazal na račun
Mestne občine Ljubljana, 3 izhodiščne najemnine.
– Izjava ponudnika, da se odreka zahtevku za povrnitev vloženih sredstev.
4. Ureditev gostinskega vrta
Ponudnik mora paviljon gostinskega vrta
urediti skladno s projektom projektne hiše
ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o., odgovorni vodja projekta prof.
Jurij Kobe, u.d.i.a. in zahtevano opremo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Gostinska ponudba
Ponudnik mora v paviljonu gostinskega
vrta ponuditi tople napitke, brezalkoholne
pijače in napitke, različne vrste piva in vin,
alkoholne pijače in napitke, manjše v naprej
pripravljene hladne prigrizke (kot npr. kanapeji, sendviči), sladice, sladoled, sadje.
Zahteva naročnika je, da je ponudba kreativna, raznolika, pestra in primerna specifičnim okusom gostov različnih ciljnih skupin in
cenovnih razredov, kakovostna in primerna
okolju, v katerem paviljon deluje, ter primerna letnim časom.
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno strokovno usposobljene natakarje, natakarji morajo aktivno znati slovenski jezik in pasivno
vsaj dva tuja jezika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
6. Kulturni program
Najemnik mora zagotoviti brezplačni
kulturno – vzgojno – animacijski progam
v dopoldanskem in popoldanskem času, in
sicer:
– V dopoldanskem času morajo potekati
različne delavnice in dejavnosti za otroke,
zagotovljeno mora biti tudi sodelovanje po
dogovoru z različnimi šolami in vrtci.
– V popoldanskem času pa mora potekati kulturni program na področju glasbene
umetnosti, in sicer organizacija koncertov
oziroma koncertnih ciklusov s področja glasbenih zvrsti: jazz, etno glasba, resna glasba,
šanson, pop glasba ter različne delavnice
tako za odrasle, kot tudi za otroke in odrasle. Na področju uprizoritvenih umetnosti,
program na področju gledališča za otroke,
pouličnega gledališča, literarnih večerov.
Razmerje med področjema je 2/3 glasbe
in 1/3 uprizoritvenih umetnosti.
– V pozno popoldanskem in večernem
času mora najemnik zagotoviti vsaj tri prireditve tedensko (želeni termini so petek,
sobota, nedelja) s področja glasbene, prireditvene in plesne dejavnosti.
V mesecih, ki so vremensko neugodni,
lahko najemnik prilagodi intenzivnost kulturnega programa, ob predhodnem dogovoru
z najemodajalcem.
Dokazilo: izjava o realizaciji zahtevanega programa, da bodo zagotavljali kvaliteto
kulturnega programa.
III. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
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– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
IV. Pogoji najema:
– Ponudnik je v svoji ponudbi dolžan
upoštevati priloženi časovni načrt v skladu
s projektno dokumentacijo. Aktivnost pridobitve dovoljenja za obratovanje je istočasno
tudi začetek obratovanja.
– Paviljon gostinskega vrta se oddaja za
določen čas petih let, ki se lahko izjemoma
podaljša ponovno za nadaljnjih pet let, če za
to obstajajo utemeljeni razlogi.
– Najemnik nima pravice oddati gostinskega paviljona v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnih koli vlaganj v gostinski paviljon niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Najemnik mora zagotoviti obratovanje
dejavnosti vse dni v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. v mesecu za tekoči mesec.
– Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik s strani komisije mora v roku
8 dni od prejema sklepa o izbiri, nakazati na
račun Mestne občine Ljubljana, 3 mesečne izhodiščne najemnine. Nakazan znesek
se bo poračunal z najemnino v prvih treh
mesecih po pričetku plačevanja najemnine.
Razliko med plačanim in dejanskim pogodbenim zneskom treh mesečnih najemnin pa
je dolžan naknadno poravnati.
V. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem Paviljona
na Špici – Ne odpiraj«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv
in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
22. 10. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku, komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v sredo, 27. 10. 2010 ob 14. uri, na naslovu:
Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
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3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je poleg višine ponujene najemnine
tudi vsebina kulturnega programa.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 1. 10.
2011.
VIII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi
z najemom dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič - Lundrovo
nabrežje 2, pri Anji Klavs Opsenica, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in 14.
do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po
tel. 01/306-10-24.
Mestna občina Ljubljana
Št. 352-4/2010
Ob-6058/10
Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in
55/09), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09), 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV,
št. 14/2010) in Programa nakupa in prodaje
stvarnega premoženja Občine Lenart v obdobju 2009–2010, ki ga je sprejel Občinski
svet Občine Lenart, na seji dne 9. 9. 2010
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10;
faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Lenart:
A) Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 413/4, pripisano pri vl. št. 304, k.o. Sp.
Porčič, v deležu 128913/140039, celotna
površina zemljišča znaša 54.618,00 m2.
Zemljišče, parc. št. 413/4, k.o. Sp. Porčič, je v skladu s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart po namenski rabi opredeljeno
kot območje ravnanja z odpadki, zato je na
predmetni parcelni št. možna gradnja objektov, ki so povezani z dejavnostjo ravnanja
z odpadki.
Izklicna
cena
nepremičnine
je
1.508.359,15 EUR in vsebuje 20% DDV in
komunalni prispevek za predmetni delež nepremičnine.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo
pravilne ponudbe.
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino
v višini 10% izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slove-

nije, obvezni sklic na številko: pod točko A:
00 2010-413/4.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel,
se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
V. Drugi pogoji:
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
si Občina Lenart obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne
infrastrukture. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov
v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so
del veljavnega prostorsko – izvedbenega
akta.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
mora ponudnik k ponudbi priložiti program
razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora
vsebovati razvojni program gospodarske
dejavnosti, opis predvidene dejavnosti,
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila
delovnih mest in predviden čas realizacije
razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje
v roku dveh let od pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, na predmetni nepremičnini
pričel z gradnjo objektov za gospodarsko
dejavnost, v skladu z namensko rabo zemljišča, parc. št. 413/4, k.o. Sp. Porčič, ki
je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Lenart, po
namenski rabi opredeljeno kot območje ravnanja z odpadki.
Kolikor se pričetek gradnje objektov za
gospodarsko dejavnost iz četrtega odstavka
tega člena ne bo pričel v roku dveh let od
pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, pogodba za prodajo zemljišča parc. št. 413/4, k.o.
Sp. Porčič velja za razdrto.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
– Razvojni program gospodarske dejavnosti.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe
z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne
bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
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val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi
ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.
2. Občina Lenart si pridržuje pravico, da
kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega ponudnika, ki bo predložil program razvoja gospodarske dejavnosti, ki bo predvideval
razvojne možnosti, katere bo Občina Lenart
smatrala kot najprimernejše glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih možnosti in
časa realizacije projekta.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
4. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
5. Občina Lenart si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, davek od prometa
nepremičnin ter stroške notarskih storitev
plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom
le-te v zemljiško knjigo, ki ga po plačilu celotne kupnine opravi Občina Lenart.
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4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Lenart,
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Lenart,
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo
v glavni pisarni Občine Lenart v roku 8 dni
od objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije. Na zaprti
ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno:
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime
in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku
ne bodo obravnavane.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart
pri Darji Ornik, tel. 02/729-13-21 in Martinu
Brezniku, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo
tudi razpisno dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki
pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni
pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5997/10
Ime medija: Radio Murski val.
Izdajatelj: Radio Murski val, Radijska
družba, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Podjetje za informiranje Murska
Sobota, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota, 100%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

76 / 1. 10. 2010 /

Stran

2565

Objave gospodarskih družb
Ob-6030/10
RUMENI TAXI Vlasta Hojan s.p., Kebetova ulica 40, 1000 Ljubljana, vpisana
v poslovni register pri AJPES, pod zap.
št. vpisa: 316-02-V01-035930, matična številka 1705652000, davčna številka
SI50885910, v skladu s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavljam, da bom dne 31. 12. 2010, prenehala opravljati dejavnost v organizacijski
obliki kot samostojni podjetnik in se bom
v skladu s 668. členom ZGD-1, preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo, ki
bo od 1. 1. 2011 dalje še naprej opravljala
enako dejavnost in prevzela vse terjatve in
obveznosti v smislu univerzalnega pravnega
nasledstva.
RUMENI TAXI Vlasta Hojan s.p.
Ob-5953/10
Skupščina družbenikov je na seji dne
20. 9. 2010 sprejela sklep št. 4 o začetku postopka redne likvidacije družbe Sodobni trgovinski interieri d.o.o., skrajšana
firma STI d.o.o., sedež Kamnik, poslovni
naslov Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik,
matična številka 5345766000, osnovni kapital 125.188,00 EUR. Od tedaj dalje družba
uporablja v svoji firmi in skrajšani firmi pristavek »v likvidaciji«. Razlog za prenehanje
družbe so negativni poslovni trendi, ki kot
posledica bistvenega upada tekočega poslovanja, onemogočajo nadaljnje izpolnjevanje namenov družbe. Rok za prijavo terjatev
upnikov je 60 dni od objave tega sklepa
v Uradnem listu RS. Za likvidacijskega upravitelja družbe je imenovan Branko Žibert,
oec., stanujoč Veliki Rakitovec 7, 1223 Blagovica. Likvidacijski upravitelj Branko Žibert
poziva morebitne upnike, da svoje terjatve
do družbe prijavijo v roku 60 dni od te objave
na naslov družbe: STI d.o.o. – v likvidaciji,
Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik.
Likvidacijski upravitelj
Branko Žibert

Sklici skupščin
Št. 10/10

Ob-6055/10

Preklic
Na podlagi sklepa nadzornega sveta
Zavarovalnice Maribor d.d. v zvezi s sklepom Agencije za zavarovalni nadzor z dne
22. 9. 2010, se prekliče sklic 36. zasedanja
skupščine delničarjev Zavarovalnice Maribor d.d., sklicane za dan 18. 10. 2010, ki je
bil objavljen v oglasnem delu Uradnega lista
RS, št. 73/10 z dne 17. 9. 2010.
Zavarovalnica Maribor d.d.
Uprava družbe
Ob-5980/10
Na podlagi točke Č. šestega poglavja
Statuta delniške družbe SGP KOGRADIGEM Dravograd, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

15. sejo skupščine
delniške družbe SGP KOGRAD-IGEM
Dravograd, d.d.,
ki bo 12. 11. 2010, ob 13. uri, na sedežu
družbe SGP KOGRAD-IGEM Dravograd,
d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Nataša Domej ter preštevalka Marijana Lupuh. Seji bo
prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj iz
Slovenj Gradca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d. za
poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2009; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta družbe
SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in
obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009; razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe SGP KOGRAD-IGEM
Dravograd, d.d. se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe za poslovno leto
2009 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2009 ter s poročilom nadzornega sveta družbe SGP KOGRAD-IGEM
Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe SGP KOGRADIGEM Dravograd, d.d. med poslovnim letom
2009.
V skladu s prvim odstavkom 294. člena
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD, d.d. v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta skupščina soglaša, da ugotovljeni bilančni dobiček po stanju
31. 12. 2009 v višini 965.334,46 € ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto
2010 revizijsko družbo Valuta, družba za
revizijo, d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000
Maribor.
5. Sprememba statuta družbe.
Nadzorni svet družbe pod 5. točko dnevnega reda 15. seje skupščine delniške
družbe SGP KOGRAD IGEM Dravograd,
d.d. – Sprememba statuta družbe, predlaga
sprejem sklepa:
Predlog sklepa: spremeni se Statut družbe, ŠESTIČ: SKUPŠČINA; točka Č., in sicer:

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
sejo, z objavo v dnevnem časopisu ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem
se navede dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu s predlogi sklepov objavi.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave družbe Selovec 83, 2373
Šentjanž pri Dravogradu. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo na
skupščino v imenu delničarjev, se morajo
izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom
pooblastitelja, ki mora biti priloženo prijavi za skupščino, ki se dostavi najkasneje
3 dni pred dnevom skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili točke
E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje
drugi sklic zasedanja skupščine istega dne
čez 0,30 minut z istim dnevnim redom. Na
ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za poslovno leto 2009, revidirane računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem nadzornega sveta do revizijskih
poročil in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2008,
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe SGP KOGRAD-IGEM Dravograd d.d.,
Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu,
vsak delavnik, med 9. in 12. uro, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez
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Ob-6069/10
Uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
skupščino družbe
VIPAP Videm Krško d.d., Krško,
Tovarniška 18,
na dan 3. 11. 2010, ob 10. uri, v Krškem,
na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti.
1. Izvolitev in imenovanje delovnih teles
skupščine:
a) Izvolitev predsednika.
Predlog sklepa: predsednika skupščine imenuje skupščina po predlogu uprave
družbe.
b) Imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: notarja za sestavo zapisnika imenuje skupščina po predlogu uprave družbe.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2009, katerega je preveril nadzorni svet, ki
je skupščini predal pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila.
b) Čisti dobiček, ki v poslovnem letu 2009
znaša 3.123.190,00 € je uprava razporedila
za pokrivanje nepokrite bilance izgube iz
leta 2008;
c) Preostanek bilance izgube na dan
31. 12. 2009 se pokrije iz rezerv podjetja
tako, da se za pokrivanje bilance izgube
razporedi:
– druge rezerve iz dobička in
– kapitalske rezerve;
d) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2009 in članom obeh organov podeljuje
razrešnico.
e) Za dober poslovni rezultat v letu 2009
skupščina podeli nagrado članom nadzornega sveta in članom uprave.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja za poslovno leto 2010, in sicer je to

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
revizijska hiša Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
v eni uri od začetka skupščine, bo nadomestna skupščina zasedala na sedežu družbe, v 24-ih urah od trenutka, ko bi morala
zasedati skupščina na kateri ni bila dosežena sklepčnost. Nadomestna skupščina
je sklepčna ne glede na višino prisotnega
osnovnega kapitala.
VIPAP Videm Krško d.d.
predsednik uprave družbe
Oldřich Kettner
Ob-6073/10
Na podlagi določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah, določil 15. člena
Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena
Poslovnika Skupščine Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., sklicujem
48. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v
nadaljevanju: Kapitalska družba, d.d.),
ki bo v sredo, dne 3. 11. 2010, ob 17. uri,
v prostorih Kapitalske družbe, d.d., Ljub
ljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje,
konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepov: sprejme se predlagani
dnevni red.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena
notarka Nada Kumar.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. v predlaganem besedilu.
3. Seznanitev s postopki prodaj naložb
Kapitalske družbe, d.d.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in soglaša s predlaganimi postopki prodaj
naložb Kapitalske družbe, d.d.

4. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar,
ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (to je na presečni dan 30. 10.
2010). Delničar skladno z 246. členom
ZPIZ-1, izvršuje svoja upravičenja preko
članov skupščine Kapitalske družbe, d.d.,
ki jih je s svojim sklepom imenovala Vlada
Republike Slovenije.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo, je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. do 15. ure. Člani skupščine prejmejo gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo
obrazložitvijo tudi po pošti.
Vsak član skupščine lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi mora 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. Člani
skupščine lahko zahtevo po dodatni točki
dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Vsak član skupščine lahko k vsaki točki
dnevnega reda v pisni obliki daje predloge
sklepov, ki jih bo družba objavila v Uradnem
listu Republike Slovenije le, če bo član skupščine v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge člane skupščine
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničar Republika Slovenija lahko na
skupščini preko članov skupščine uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Aleksander Svetelšek
predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 1682/2010
Ob-5998/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1682/2010 z dne 16. 9.
2010, je stanovanje številka 20, v 3. nad.,
s kletno shrambo, v stanovanjskem objektu v Mariboru, Goriška ulica 6, ID stavbe:
525, na parceli številka 177, k.o. Sp. Radvanje, last Milinković Stanka, stanujočega
Maribor, Klinetova ulica 10, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št.
SV 1667/2010 z dne 13. 9. 2010, zastavljeno v korist SKB Banke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 31.000,00 EUR
s pripadki.
SV 561/10
Ob-5999/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr.
št. SV 561/10 z dne 14. 9. 2010, je bilo
stanovanje št. 2, z identifikacijsko številko
2358-73-2, ki se nahaja v drugi etaži oziroma v pritličju stanovanjske stavbe v Spodnji
Idriji, stoječe na parceli št. 485/6, k.o. Spodnja Idrija, z naslovom Šolska ulica 8, solast
Kogej Dagmar, roj. 24. 6. 1980, stanujoče
Mladinska ulica 4, Spodnja Idrija in Črnič
Mihaela, roj. 24. 1. 1973, stanujočega Ulica
sv. Barbare 6, Idrija, vsakega do polovice,
kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe sklenjene dne 24. 8. 2010, v notarski
pisarni notarja Andreja Rozmana v Idriji, pod
oprav. št. SV 498/10, med Dagmar Kogej in
Mihaelom Črničem ter Majo Hribar in Bojanom Logarjem, zastavljeno v korist upnice
– SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini 25.100,00 EUR
s pripadki.
SV 999/10
Ob-6032/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 999/10
z dne 24. 9. 2010, je bila nepremičnina –
stanovanje, v izmeri 89,13 m2, v stavbi na
naslovu Jareninski Dol 42, 2221 Jarenina,
zgrajeni na parceli številka 25/3.S, pripisani
zemljiškoknjižnemu vložku številka 8 katastrska občina Jareninski Dol – šifra katastrske občine 609; last dolžnice – zastaviteljice
Branke Vezjak, stanujoče Jareninski Dol 42,
2221 Jarenina, do celote, in sicer na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 7. 2002, sklenjene med njo kot kupcem ter med VINAG,
sadjarstvo in vinarstvo, d.d., kot prodajalcem, zastavljena v korist upnika Banka Koper d.d. Dvojezična firma: Banka Koper d.d.
– s.p.a., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška
ulica 14, matična številka 5092221000, in
sicer za zavarovanje denarne terjatve navedenega upnika do dolžnice – zastaviteljice

Branke Vezjak v višini 40.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do
vključno 30. 9. 2030, oziroma na dan odpoklica upnika, nastale na temelju kreditne
pogodbe številka 300-0022228997.
SV 585/10
Ob-6033/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 585/10,
opr.št. DK 16/10 z dne 27. 9. 2010, je bila
nepremičnina, stanovanje št. 4, v izmeri
46,85 m2, z identifikacijsko oznako stanovanja 1871-3783-5.E, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Šuštarjeva kolonija 33, Trbovlje, stoječi na parc. št. 484.S,
k.o. Trbovlje in pripadajočo kletjo ter drvarnico, v izmeri 6 m2, ki se nahajata v stavbi
z identifikacijsko oznako 1871-3787, ki stoji
na parc. št. 869/34 in parc. št. 869/35, k.o.
Trbovlje, last zastaviteljice Jelene Gradič
na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje, sklenjene dne 20. 9. 2004 med
Dolenc Tonijem, kot prodajalcem in Gradič Jeleno, kot kupcem, zastavljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična
številka 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 35.000,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1007/2010, SV 1008/2010 Ob-6052/10
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarja Mira Bregarja iz Litije,
opr. št. SV 1007/2010 z dne 23. 9. 2010, in
opr. št. SV 1008/2010 z dne 23. 10. 2010,
je bilo stanovanje, št. 22, v IV. nadstropju
hiše, Cesta komandanta Staneta 14 v Litiji,
v izmeri 45,30 m2, last Lejle Hrustić, Praprošče 12, Litija, zastavljeno za terjatev
v znesku 10.700,00 EUR, z rokom zapadlosti 28. 9. 2020 in za terjatev v znesku
37.000,00 EUR, z rokom zapadlosti 18. 10.
2035, vse v korist upnice SKB Banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana.
SV 324/10
Ob-6053/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 324/10
z dne 27. 9. 2010, zastaviteljica Brožič Katja, roj. 15. 6. 1981, Veliko Brdo 2a, 6254
Jelšane, izrecno in nepogojno dovoljuje
pri nepremičnini – enosobno stanovanje,
z oznako A, v izmeri 35,17 m2, s shrambo,
v izmeri 2,03 m2, z oznako A v kletni etaži
stanovanjskega objekta v soseski S12, blok
20, v Ulici 7. maja, 8 in 10, v Ilirski Bistrici,
na parc. št. 697/4, z.k. vl. št. (1074b), sedaj 2043, k.o. Trnovo, id št. stavbe 612, ki
obsega kuhinjo, hodnik, shrambo, dnevni
prostor, jedilnico, kopalnico in ložo, leto izgradnje 1995, ustanovitev in vknjižbo hipo-

teke ter zaznambo neposredne izvršljivosti
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
50.000,00 EUR, z rokom zapadlosti terjatve 18. 10. 2035 in s pogodbeno sestavljeno nominalno obrestno mero kredita, ki
je sestavljena iz referenčne obrestne mere
3-mesečni Euribor in obrestnega pribitka
v višini 2.45% letno. Letni pribitek je fiksen
in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 17. člena pogodbe, na dan odobritve
kredita dne 16. 9. 2010, znaša 3-mesečni
Euribor 0.877%, pogodbena obrestna mera
pa skupaj znaša 3.327%, z vsemi pripadki,
zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse
v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.
SV 1745/2010
Ob-6074/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1745/2010 z dne 27. 9.
2010, je stanovanje številka 6, v II. nad.,
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Partizanska cesta 18, na parc. št. 1220, k.o.
Maribor-Grad, last Kosi Darka, stanujočega
Maribor, Partizanska cesta 18, na temelju
prodajne pogodbe številka 1330/2010 z dne
17. 9. 2010, zastavljeno v korist Lovrec Darka, stanujočega Maribor, Cizljeva 15, za zavarovanje posojila v znesku 20.000,00 EUR
s pp.
SV 1014/10
Ob-6075/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1014/10
z dne 28. 9. 2010, je bila nepremičnina,
stanovanje številka 3, v izmeri 100,57 m2,
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Prežihova ulica 11, 2000
Maribor, zgrajene na parceli številka 1477,
katastrska občina Koroška vrata – šifra katastrske občine 658; last zastavitelja Darka
Križmana, stanujočega Krekova ulica 27,
2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2005, sklenjene
med njim kot kupcem in med RAP – Raiffeisen Leasing d.o.o., kot prodajalcem;
zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank
St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen,
s sedežem St. Stefan in Rosental, Murecker Strasse 23, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve navedenega
upnika do dolžnika Aleša Jamška, stanujočega Koroška cesta 218, 2351 Kamnica,
in sicer v višini 93.600,00 EUR s pripadki
in z zapadlostjo najkasneje do 20. 9. 2030,
oziroma na dan odpoklica upnika, nastale
na temelju Hipotekarne kreditne pogodbe
številka konta 551.416 pod I. navedenega
notarskega zapisa.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 19/2001
Os-5703/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 19/2001
z dne 11. 5. 2001, ki je 12. 6. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla z Jesenic,
opr. št. IZV 550/2002 z dne 21. 11. 2002,
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, št. 8, v izmeri 57,57 m2, v 2. nadstropju stanovanjske
hiše, na Jesenicah, Titova 4a, stoječe na
parc. št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, last
dolžnice Simke Kičin, Titova 4a, Jesenice,
zarubljena v korist upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Davčni urad Kranj, Izpostava Jesenice,
zaradi izterjave 3.390,69 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 9. 2010
In 118/2010
Os-5828/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 207/2009 z dne
14. 9. 2009 (sedaj opr. št. In 118/2010), je
na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja
Vita Krevsla, opr. št. IZV 223/2010 z dne
31. 5. 2010, bila nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, to je stanovanje, št. 1,
ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Ulica Staneta Bokala 3, Jesenice, ki stoji na parc. št. 158/2,
k.o. Jesenice, last dolžnika Enesa Baliča,
Smerinje 2, Kranjska Gora, zaradi izterjave
10.726,23 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. 9. 2010
In 53/2010
Os-5829/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 186661/2009
(sedaj opr. št. In 53/2010 Okrajno sodišče
na Jesenicah) z dne 14. 12. 2009, ki je
8. 1. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona
Markovčiča iz Kranja, opr. št. IZV 100/2010
z dne 14. 7. 2010, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe, na
Cesti maršala Tita 70, Jesenice, v skupni
izmeri 65,98 m2, stavba 307, last dolžnice
Dušice Boštjančič, Cesta maršala Tita 70,
Jesenice, zarubljena v korist upnika Jeko in d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice,
zaradi izterjave 304,28 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. 9. 2010
In 2006/01234
Os-8512/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 9. 2006, opr. št. In 2006/01234, je
bil dne 29. 11. 2006 opravljen v korist upnika Behrič Osme, Slamnikarska 6, Mengeš,

rubež nepremičnine – dolžniku lastne 1/2
enosobnega stanovanja, v izmeri 54,25 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe,
na naslovu Roška c. 11, Ljubljana, last dolžnika Mujčič Arifa, Roška c. 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2006

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5221/2009
Os-5164/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Marjete Marušič, Prešernova
cesta 45, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 6/91 z dne 15. 11. 1991, sklenjene med
prodajalcem Biotehniška fakulteta Univerze
v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, in
predlagateljico, kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere vzpostavitev
se zahteva, je bilo stanovanje št. 6 v stanovanjski hiši, na naslovu Prešernova 45,
Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi
kot nepremičnina št. 6.E v vložku 6064/7,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva ter
zemljiškoknjižnega dovolila Občine Domžale z dne 12. 2. 2009.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
solastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 7. 2010
Dn 5222/2009
Os-5165/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Sonje Habjanič, Prešernova
cesta 45, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 8/91 z dne 19. 12. 1991, sklenjene med
prodajalcem Biotehniška fakulteta Univerze
v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, ter
predlagateljico, kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 7, v stanovanjski hiši na naslovu Prešernova 45, Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 7.E, v vložku 6064/8, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva ter
zemljiškoknjižnega dovolila Občine Domžale z dne 12. 2. 2009.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se

zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
solastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 7. 2010
Dn 5044/2009
Os-5169/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Mitja Antosiewicz, Prešernova
cesta 21, Radomlje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
– kupne pogodbe z dne 8. 12. 1971, sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zagorje
ob Savi in kupcema Zupančič Drago, Prešernova 21, Radomlje in Zavodnik Marija,
Gosposka 10, Ljubljana, ter kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 3. 1978, sklenjene med
prodajalcema Zupančič Drago, Prešernova
21, Radomlje in Zavodnik Marija, Gosposka 10, Ljubljana, ter kupcema Antosiewicz
Bredo in Antosiewicz Robertom, oba takrat
Mariborska 4, Ljubljana.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo trisobno stanovanje št. 13,
v stanovanjski hiši na naslovu Prešernova 21/II, Radomlje, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 13.E, v vl.
št. 1528/14, k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Brede Antosiewicz in Roberta
Antosiewicz, za oba do 1/2 predmetne nepremičnine, na podlagi pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim,
sklenjenega med zemljiškoknjižnih lastnikom Občino Domžale, Ljubljanska cesta 69,
Domžale, in Bredo Antosiewicz, Prešernova
cesta 21, Radomlje in Robertom Antosiewicz, Slivce 14, Rakek, kot lastniška posestnika.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
solastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 7. 2010
Dn 6808/2009
Os-5170/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Bojana Lukanc, Škrjančevo
15/a, Radomlje, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – kupne
pogodbe z dne 30. 12. 1965 in dodatka k tej
pogodbi z dne 15. 12. 1966, sklenjenih med
prodajalcem Papirnica Količevo ter Hribar
Cirilo, stanujoča Škrjančevo 15/a, kot kupovalko.
Predmet pogodbe in dodatka, katerih
izvirnika sta se izgubila, je bilo enosobno
družinsko stanovanje, na naslovu Škrjančevo 15/a, sedaj vpisan v zemljiški knjigi
kot nepremičnina št. 23.E, v vl. št. 5960/11,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja ter Andrejke Urbanija,
oba Škrjančevo 15/a, Radomlje, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 2. 2003,
sklenjena med Vavpetič Cirilo, Škrjančevo
15/a, Radomlje, kot prodajalko, ter Lukan
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Bojanom in Urbanija Andrejko, oba Groharjeva ulica 10, Kamnik, kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
solastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 7. 2010
Dn 5045/2009
Os-5179/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Branke Kočar, Prešernova
cesta 21, Radomlje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
– kupne pogodbe z dne 22. 11. 1971, sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zagorje
ob Savi in kupcema Oražem Borut in Oražem Nežka ter kupne pogodbe z dne 15. 2.
1978, sklenjene med prodajalcema Oražem
Borut in Oražem Nežka ter kupcem Pintarič
Jože, Prešernova 21, Radomlje.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta
se izgubila, je bilo stanovanje št. 12 v stanovanjskem bloku na naslovu Prešernova
cesta 21, Radomlje, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 12.E, v vl.
št. 1528/13, k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Branke Kočar in Frančiška Kočarja,
kot skupna lastnina, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3. 1985, sklenjene med prodajalcem Pintarič Jože ter
predlagateljico in Frančiškom Kočarjem ter
na podlagi pogodbe o uskladitvi dejanskega
stanja z zemljiškoknjižnim stanjem z dne
8. 5. 2009, sklenjena med zemljiškoknjižnim
lastnikom Občino Domžale, ter Branko Kočar in Frančiškom Kočarjem kot lastniška
posestnika.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
solastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 7. 2010
Dn 1865/07
Os-5656/10
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 10. 8. 2009 v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Fišer Emila iz Gornje Radgone, Kocljeva 11, uvedlo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 8/K-9 z dne
26. 4. 1991, sklenjene med prodajalcem
Proizvodno gradbenim podjetjem p.o. Ljutomer, Ormoška c. 3 in kupcem Friderikom
Gruber iz Gornje Radgone, Porabska 4, za
stanovanje, št. 7, v II. nadstropju v vhodu 7,
v stanovanjskem objektu »kare 5«, Kocljeva
11, Gornja Radgona, v izmeri 48,10 m2.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški
knjigi pri vložku 877/60, k.o. Gornja Radgona, pod identifikacijsko številko 507.E, Kocljeva 3, 5, 7, 9, 11 in 13, Gornja Radgona,
9250 Gornja Radgona, v korist in na ime
Občine Gornja Radgona, do 1/1.
Po izjavi predlagatelja se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Za omejeno nepremičnino se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predla-

gatelja Fišer Emila, Kocljeva 11, 9250 Gornja Radgona, EMŠO 1704937500131 – do
celote, tj. 1/1.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 3. 9. 2010
Dn 992/2010
Os-5227/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Edija Valentiča, Vrtine 2, Pobegi,
zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 5. 8. 2010
sklenilo:
I. Pri nepremičninah s parc. št. 2515/4,
2515/5 in 2515/6, vl. št. 274, k.o. Sveti Anton, last predlagatelja do celote, se uvede
postopek za izbris stare hipoteke, vpisane
pod št. Dn 677/73 na podlagi posojilne pogodbe z dne 24. 5. 1973, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 13.662,15 YUD
z 10% obrestmi in varščino 1.500 din.
II. Hipotekarnega upnika Stanovanjsko
zadrugo »Primorski dom« Koper, se poziva,
da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je
predmet tega postopka, nasprotuje, v treh
mesecih od objave tega oklica vloži ugovor
proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 8. 2010
Dn 33061/2009
Os-5063/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Zorca, Brodarjev trg 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje z ident. št. 1772-1709-5, vpisano
v podvl. št. 2165/5, k.o. Slape, dne 15. 6.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 010725/86
z dne 10. 6. 1986, sklenjene med Gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje,
Taborska cesta 13, kot prodajalcem ter Ljub
ljanska banka, Združena banka, Ljubljana,
Trg revolucije 2, kot kupcem in sicer za
nepremičnino stanovanje št. 5, v 1. nadstropju stavbe, na naslovu Chengdujska 2,
Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe št. 0384 z dne
14. 11. 1991, sklenjene med Ljubljanska
banka d.d. Ljubljana, Trg republike 2, kot
prodajalcem ter Kastelic Dušanom, roj.
9. 11. 1928, Chengdujska 2, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino stanovanje št. 5, v 1. nadstropju stavbe, na naslovu
Chengdujska 2, Ljubljana;
– dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 0384 z dne 20. 5. 1992, sklenjenega med
Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg republike 2, kot prodajalcem ter Kastelic Dušanom, Chengdujska 2, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino stanovanje št. 5,
v 1. nadstropju stavbe, na naslovu Chengdujska 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2010
Dn 30898/2005
Os-5221/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Opeka Antona, Resljeva cesta 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z ident. št. 417.E, v podvl. št. 2352/108 in
nepremičnino z ident. št. 763.E, v podvl.
št. 2352/219, obe nepremičnini v k.o. Tabor,
dne 17. 6. 2010, pod opr. št. Dn 30898/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1094-1/92 z dne 24. 3. 1992,
sklenjene med Železniškim gospodarstvom
Ljubljana (kot prodajalcem) in Deronja
Vladom, Resljeva 36, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 417.E, v podvl. št. 2352/108, k.o. Tabor,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi
št. 1094-1/72 z dne 29. 3. 1993, sklenjenega med Železniškim gospodarstvom Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Deronja Vladom,
Resljeva 36, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 417.E,
v podvl. št. 2352/108, k.o. Tabor.
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 19. 7. 2010
Dn 17650/2007
Os-5222/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Triada d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23/a,
Ljubljana, ki jo zastopa Jernej Pavšek, odvetnik v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 1713/38,
k.o. Dravlje, dne 14. 6. 2010, pod opr. št.
Dn 17650/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 18. 5. 1999, sklenjene med Potočnik Drago, Primožičeva 30,
Ljubljana (kot prodajalko) in VBS Leasing
d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino parc. št. 1713/38, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 21798/2001
Os-5224/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Slave Jelen, Črtomirova ulica 27, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo-
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stavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanju z ident. št. 20.E, vpisano
v podvložku št. 3670/20 v k.o. Bežigrad, dne
30. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. JU 67-556 z dne 31. 1. 1967,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, kot prodajalcem, in Marjanom Kordežem in Vekoslavo Jelen(c), oba
Pražakova 7, Ljubljana, in sicer za stanovanje z ident. št. 20.E, vpisano v podvložku
št. 3670/20 v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2010
Dn 11306/2009
Os-5225/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jerneja in Darinke Pielick, Žibertova ulica 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini garaža z ident. št. 72.E, vpisani v podvložku št. 2333/72 v k.o. Spodnja
Šiška, dne 30. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 2.
1988, sklenjene med Matildo Pekovec,
Glinškova pl. 29, Ljubljana, kot prodajalcem
in Jernejem in Darinko Pielick, Žibertova
ulica 1, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
nepremičnino garaža z ident. št. 72.E, vpisani v podvložku št. 2333/72 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2010
Dn 4735/2009
Os-5362/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mihelič Blaža, Depala vas 63A, Domžale, ki ga
zastopa odvetnica Taja Kodrič Jurko, Cesta
v Mestni log 55, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini parkirni prostor PM1-10, v 1. kleti, na naslovu Kuzmičeva 7, Ljubljana, z ident. št. 84.E, vpisano
v podvl. št. 2888/84, k.o. Bežigrad dne 11
3. 2010, pod opr. št. Dn 4735/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe nenzanega datuma, sklenjene med
SGP „SCT“ n.sol.o. Ljubljana, TOZD Gradnje, n.sol.o. Titova 9, Ljubljana (kot prodajalcem), in Mihelič Blažem in Mihelič Stanetom (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 84.E, vpisano v podvl.
št. 2888/84, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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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 19. 7. 2010
Dn 25786/2008
Os-5363/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Cvetke Pirc, Papirniški trg 1, Ljubljana-Polje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini podvl. št. 4532/5, k.o. Kašelj, stanovanje št. 5, v 1. nadstropju, Papirniški trg
1, Ljubljana, z ident. št. 1770-2586-5, dne
14. 5. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 30. 12. 1968, sklenjene
med prodajalcem Združene papirnice Ljub
ljana, Stanovanjska enota Papirnice Vevče
in kupcem ing. Pirc Zoranom, iz Vevč št. 43,
za garsonjero v I. nadstropju stanovanjskega bloka Vevče št. 43, ki ima sedaj ident.
št. 1770-2586-5.
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 30. 6. 2010
Dn 25839/2008
Os-5365/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Peric, Markova pot 5, Šempeter pri
Gorici, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri
nepremičnini, podvl. št. 4395/41, k.o. Vič,
stanovanje št. 41, v 4. nadstropju s shrambo
št. 41 v kleti, Tržaška 51, Ljubljana, z ident.
št. 1723-2758-213, dne 14. 5. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1968,
sklenjene med investitorjem in prodajalcem
GP „Tehnograd“, Tržaška 68/a, Ljubljana in
kupcem Albino Štrous, takrat Tržaška 51,
Ljubljana za stanovanje št. 41, v IV. nadstropju v Ljubljani, Tržaška cesta 51,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12.
1976, sklenjene med prodajalko Albino Štrous, takrat Tržaška 51, Ljubljana in kupovalko Marijano Gjoševo Dražil, takrat Ilirska 6,
Ljubljana; za stanovanje št. 41. v IV. nadstropju, Tržaška cesta 51, Ljubljana, ki ima
sedaj ident. št. 1723-2758-213.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
Dn 9070/2008
Os-5371/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Elizabete Miška, Ulica Gradnikove brigade

27, 5000 Nova Gorica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 2636-3381-84, podvl. št. 4134/84, k.o.
Bežigrad, dne 16. 10. 2009 pod opr. št.
Dn 9070/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1236 z dne
15. 12. 1971, sklenjene med Gradbenim
podjetjem »Obnova« Ljubljana (kot prodajalcem) in Darjo Pisanski, Tugomerjeva 18,
Ljubljana (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 3.
1975, sklenjene med Darjo Pisanski, Topniška 68a, Ljubljana (kot prodajalko) in
Vladislavo Škerl, Ilirska 9/II, Ljubljana (kot
kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 4.
1979, sklenjene med Vladislavo Jenko
Škerl, Novakova 1, Ljubljana (kot prodajalko) in Matjažem Mauserjem, Gestrinova 5,
Ljubljana (kot kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5.
1988, sklenjene med Matjažem Mauserjem,
Novakova 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Sonjo Poljanšek, Čevlarska 41, Žiri ter Matjažem Ivancem, Topniška ulica 43, Ljub
ljana (kot kupcema), katerih vsebina je bil
nakup oziroma prodaja enosobnega stanovanja št. 84/VII, in kletnega prostora št. 84
na parc. št. 328/3, 323/9 in 513/1, k.o. Bežigrad – Peter I. del
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 25836/2008
Os-5377/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Veronike Miklič, Tržaška 55/a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, podvl. št. 4766/18, k.o. Vič, stanovanje št. 17 v 1. nadstropju s shrambo št. 17
v kleti, Tržaška 55/a, Ljubljana, z ident.
št. 1723-2808-103, dne 14. 5. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe št. 89/68 z dne 18. 4. 1968, sklenjene med prodajalcem GP „Tehnograd“,
Tržaška 68/a, Ljubljana in kupcema Vero
Miklič in Alojzom Mikličem, prej Gradišče
8 Ljubljana, za 2-sobno stanovanje, ki ima
sedaj ident. št. 1723-2808-103.
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 30. 6. 2010
Dn 21865/2009
Os-5380/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Benjamina Jurmana, Gradnje 03, Sežana, ki
ga zastopa Janez Zavrl, stan. Derčeva 1B,
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Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini stanovanju št. 4, v pritličju, na naslovu Gotska ulica 6, Ljubljana,
z ident. št. 48.E, vpisani v podvl. št. 3017/48,
k.o. Dravlje, dne 1 3. 2010, pod opr. št.
Dn 21865/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 71-3491 z dne 29. 1.
1971, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Benjaminom Jurmanom, stan. Slomškova 16,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 48.E, vpisano v podvl.
št. 3017/48, k.o. Dravlje,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. 71-3491 z dne 29. 1. 1971, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Benjaminom
Jurmanom, stan. Slomškova 16, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 48.E, vpisano v podvl. št. 3017/48,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 588/2009
Os-5389/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Rojs Igorja, Ljubljanska cesta 12, Trzin,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z identifikacijsko
številko 1772-1744-126, vpisani v vložku
št. 2060/126, k.o. Slape, dne 19. 5. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. MS 4/5 352/83 z dne 17. 8.
1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, kot pooblaščenim investitorjem,
in Bric Sonjo, Trg na stavbah 2, Litija in Bolješič Janijem, Šmarje Sap, Ljubljanska 94,
kot soinvestitorjem, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 1772-1744-126, vpisana v vl.
št. 2060/126, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2010
Dn 3531/2009
Os-5518/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bildhauer Edith, Celovška cesta 263, Ljub
ljana, ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 50, na naslovu Celovška c. 263, Ljub
ljana, z ident. št. 50.E, vpisano v podvl.
št. 3385/50, k.o. Dravlje, dne 4. 6. 2010 iz-

dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 20. 1. 1991,
sklenjene med Agrostroj p.o., Draga 15,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Jerele Jožico,
Celovška 263, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 50.E,
vpisano v podvl. št. 3385/50, k.o. Dravlje,
– darilne pogodbe z dne 2. 10. 1992,
sklenjene med Jerele Jožico (kot darovalko)
in Jerele Janezom (kot obdarjencem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 50.E,
vpisano v podvl. št. 3385/50, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2010
Dn 6797/2006
Os-5761/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Postogna d.o.o., Gosposka ulica 11, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Peter Peče,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 2557/47, k.o. Tabor, pod
opr. št. Dn 6797/2006, 27. 8. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
–
kupoprodajne
pogodbe
št. 849-181/12-4/LA z dne 19. 4. 1971, sklenjene med prodajalcem Podjetjem ta visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska
ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor
Valentin Breznik in kupcem Talis, Maribor,
Meljska cesta 10, ki ga je zastopal generalni
direktor Stanko Kranjc, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 46 v XI.
nadstropju v „D“ bloku v Plečnikovi ulici 3,
parc. št. 124/2, 124/22 in 306, vl. št. 385,
k.o. Magdalena,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 11.
1992, sklenjene med prodajalcem TIMA
Holding d.d., Maribor, Svetozarevska
ulica 10, ki ga je zastopal Stane Gavez in
kupcem Hmezad Banko d.d. Žalec, Hmeljarska 3, ki ga je zastopal direktor Mihael Goličnik, s katero je prodajalec kupcu
prodal 49 stanovanjskih enot na naslednjih
naslovih v Mariboru in z naslednjimi št. stanovanj: Regentova ulica 4, stan. št. 50; Regentova ulica 10, stan. št. 78; Regentova
ulica 12, stan. št. 12, 21 in 25; Regentova
ulica 16, stan. št. 2; Regentova ulica 20,
stan. št. 32 in 37; Vrbanska ulica 18, brez
št. in št. 7; Greenwiška cesta 10 a, stan.
št. 22, 25, 29, 30 in 37; Kardeljeva cesta 57,
stan. št. 19, 34, 86, 91, 195, 201 205 in 208;
Prešernova ulica 12, stan. št. 38; Betnavska
cesta 129, stan. št. 32, 33, 40 in 61; Betnavska cesta 131, stan št. 73; Ljubljanska
ulica 33, stan. št. 13; Ljubljanska ulica 88/a,
stan. št. 9 in 15; Ljubljanska ulica 88/c, stan.
št. 25 in 34; Cesta zmage 92, stan. št. 125;
Dvorakova ulica 10/a, stan. št. 6; Dvorakova ulica 12, stan. št. 13; Goriška ulica 8,
stan. št. 17; Goriška ulica 14., stan. št. 14;
Goriška ulica 23, stan. št. 6; Plečnikova
ulica 3, stan. št. 46; Mejna ulica 58, stan.
št. 22; Železnikova ulica 18, stan. št. 24;
Cesta proletarskih brigad 59, stan. št. 127;
Štrekljeva ulica 44, stan št. 4; Krajnčičeva
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ulica 4, stan. št. 18; Ulica Staneta Severja
3, stan. št. 13, 22 in 25.
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 8. 9. 2010
Dn 2704/2010
Os-5739/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 2704/2010 z dne 29. 6. 2010,
začet postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – razdelilne pogodbe z dne
7. 7. 1993, sklenjene med Ivanom Belšakom, Antonom Belšakom, Matildo Meško
in Ano (Anico) Maček zaradi odstopa svojih solastniških deležev na nepremičninah,
parc. št. 98 in 99, vpisani v vl. št. 19, k.o.
Pestike, in parc. št. 182/9, 199/3, 199/1,
194/1 in 81.S, vpisane v vl. št. 224, k.o.
Brezovec.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Matilde Meško, EMŠO
2602939505218, Viška cesta 67, 1000 Ljub
ljana – na parc. št. 98 in 99, vpisani v vl.
št. 19, k.o. Pestike – do deleža 19/36; Ana
(Anica) Maček, EMŠO: 3103942505587,
Viška cesta 67, 1000 Ljubljana – na parc.
št. 182/9, 199/3, 199/1, 194/1 in 81.S, vpisane v vl. št. 224, k.o. Brezovec – do deleža
15/72.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/03
in 28/09) v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 29. 6. 2010
Dn 3480/2009
Os-4587/10
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
z dne 5. 7. 2010, opr. št. Dn 3480/2009, začelo postopek dopolnitve zemljiške knjige
za nepremičnino, parc. št. 333.S, k.o. Bučka, z verjetno izkazano lastninsko pravico
v korist pravne osebe Občine Sevnica, mat.
št. 5883008, s sedežem v Sevnici, Glavni
trg 19/a.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 231. člena ZZK-1 v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o pravicah, navedenih
v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev za
začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka 229. člena
ZZK-1.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 7. 2010
Rz 246/2010
Os-5877/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Abrath
Franc, Trebižani 2, Štanjel, z dne 15. 9.
2010, oklicuje začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige, in sicer parc. št 185/4, k.o.
Štjak.
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Okrajno sodišče v Sežani poziv 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 Abraht Franc, Trebižani 2, Štanjel.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 9. 2010
Dn 858/2008
Os-5701/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi začeti dne 29. 2. 2008, na predlog Feroton d.o.o., Dobja vas 121, Ravne
na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
pri nepremičnini z identifikacijsko številko
dela stavbe 883-235-9 (9.E), ki predstavlja
nestanovanjsko rabo št. 9, v pritličju, v izmeri 59,90 m2, v poslovnem objektu na naslovu
Dobja vas 121, Ravne na Koroškem, ležečem na parc. št. 220/10, vpisano pri podvl.
št. 496/9, k.o. Dobja vas, izdalo sklep št.
Dn 858/2008 z dne 19. 8. 2010, s katerim
je začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 11/00 z dne
6. 4. 2000, o prodaji poslovnega prostora,
sklenjene med prodajalcem Gradis gradbeništvo d.o.o., Ravne na Koroškem, Dobja
vas 125 in kupcem Bojanom Praperjem,
Zgornji kraj 8, Prevalje, za prodajo sob št. 2,
3 in 4, enega WC in dela hodnika v skupni
izmeri 59,90 m2 v pritličju poslovnega objekta Dobja vas 121, Ravne na Koroškem, ležečega na parc. št. 220/10, vpisani pri vl.
št. 437, k.o. Dobja vas, in
– dodatka h kupoprodajni pogodbi
št. 11/00 o prodaji poslovnega prostora
z dne 23. 5. 2001, sklenjenega med Kajžar, Podjetje za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, in Bojanom Praperjem, Zgornji kraj
8, Prevalje, za prodajo poslovnega prostora
št. 9, v izmeri 59,90 m2, ki leži v pritličju poslovnega objekta Dobja vas 121, Ravne na
Koroškem, zgrajenega na parc. št. 220/10,
k.o. Dobja vas, vpisanega v knjigo etažnih
lastnikov podvl. št. št. 496, podvl. št. 496/9,
k.o. Dobja vas.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Feroton d.o.o., Dobja vas 121,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 9. 2010
Dn 4246/2007
Os-5702/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi začeti dne 15. 10. 2007, na
predlog Roka Lesjaka, Javornik 41, Ravne
na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
pri nepremičnini ident. št 882-68-11 – stanovanjskem delu št. 11, v 4. etaži stavbe
Javornik 41, Ravne na Koroškem, v izmeri
86,40 m2, vpisani v vl. št. 1333/11, k.o. Ravne, izdalo sklep št. Dn 4246/2007 z dne
24. 6. 2010, s katerim je začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prodajne pogodbe, sklenjene med Občino
Ravne na Koroškem kot prodajalcem, in
Vatrostalno Jesenice d.o.o. kot kupcem, za
stanovanje št. 11, v četrti etaži stanovanjskega bloka, Javornik 41, Ravne na Koroškem, v skupni izmeri 78,28 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Roka Lesjaka, Javornik 41,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 9. 2010

za prodajo stanovanja št. 11, v II. nadstropju, v izmeri 58,11 m2, v stanovanjski hiši
Trg 64, Prevalje, ki stoji na parc. št. 411/43,
vpisani v vl. št. 523, k.o. Farna vas.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Stanislava Vrabiča, Trg 64,
Prevalje in Ivanke Vrabič, Trg 64, Prevalje,
vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka ali Ivanke
Vrabič.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 9. 2010

Dn 116/2009
Os-5715/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 13. 1. 2009 na
predlog Marije Praprotnik, Trg 4. aprila 9, Mežica, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe
889-1300-1 (1.E), ki predstavlja stanovanje
št. 1, v drugi etaži, v izmeri 46,15 m2, vpisano v vl. št. 396/1, k.o. Mežica, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Trg 4. aprila 9, Mežica,
ležeči na parc. št. 739, k.o. Mežica, izdalo
sklep št. Dn 116/2009 z dne 19. 8. 2010,
s katerim je začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 89b/91, z dne
18. 3. 1993, sklenjene po Stanovanjskem zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91 in spremembe; SZ),
med prodajalcem Skupščina Občine Ravne
na Koroškem in kupcem Edvardom Praprotnikom za prodajo stanovanja št. 1, v nadstropju P stanovanjske stavbe Trg 4. aprila 9,
Mežica, v izmeri 42,59 m2, na parc. št. 739,
vpisani pri vl. št. 391, k.o. Mežica.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Marije Praprotnik, Trg 4. aprila
9, Mežica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 9. 2010

Dn 673/2010
Os-5126/10
Okrajno sodišče v Slovenski Konjicah je
s sklepom z dne 22. 6. 2010, Dn 673/2010
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe številka AP-06/89 z dne 24. 4. 1989,
sklenjena med Unior d.d., Kovaška c. 10,
Zreče, GIP Ingrad Celje, n.sol.o. in TEI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake, kot kupcem, ki se nanaša na nepremičnino, identifikacijska številka 4.E, stanovanjski prostor
št. 1091-528-4, v 2. etaži, v izmeri 24,00 m2,
v stavbi z naslovom Rogla 59/a, Zreče,
ident. št. 1091-528 na parceli št. 1095/85,
vpisani pri vl. št. 459/4, k.o. Hudinja.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi, v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 8. 7. 2010

Dn 2577/2008
Os-5762/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 11. 6. 2008, na
predlog Stanislava Vrabiča, Trg 64, Prevalje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini z identifikacijsko številko dela stavbe
884-605-11 (11.E), ki predstavlja stanovanje
št. 11, v 4. etaži, v izmeri 63,78 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Trg 64, Prevalje,
ležeči na parc. št. 411/50, vpisano pri podvl.
št. 1336/11, k.o. Farna vas, izdalo sklep št.
Dn 2577/2008 z dne 27. 5. 2010, s katerim
je začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 18. 10. 1993, sklenjene po Stanovanjskem zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91 in spremembe; SZ) med prodajalcem PKP Koprem
Prevalje in kupcem Stanislavom Vrabičem

Dn 222/2010
Os-2365/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Ireni Peer, s sklepom z dne 27. 1.
2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Hozjan Ignaca, ki ga zastopa odv.
Roman Mavri, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 3. 1980 sklenjene med
prodajalcem Izvršnim svetom Skupščine
Občine Laško in kupcem Ignacom Hozjanom iz Laškega, pri parc. št. 281, k.o. Laško, vl. št. 1.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice v korist Hozjan Ignaca, roj. 22. 4. 1935,
Mestna ulica 13, Laško, do celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
postopka Hozjan Ignaca, izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 3. 2010
Dn 4447/2010
Os-6007/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Dušana Lichteneckerja, Mlakarjeva ulica 20,
Kranj, ki ga zastopa Domplan, družba za in-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11.
1967, sklenjene med prodajalcem SGP
»Projekt« Kranj in kupcem Janezom Lihteneckerjem, za trosobno stanovanje št. 15,
s kletjo v večstanovanjskem objektu Mlakarjeva ulica 20, Kranj, označenem z ident.
št. 15.E, vpisanem v podvl. št. 2465/15, k.o.
Kranj,
– darilne pogodbe z dne 31. 5. 1974,
sklenjene med darovalcem Janezom Lichteneckerjem, Mlakarjeva 20, Kranj in obdarjencema Dušanom in Antonijo Lichtenecker,
Mlakarjeva 20, Kranj, za trosobno stanovanje št. 15, s kletjo v večstanovanjskem
objektu Mlakarjeva ulica 20, Kranj, označenem z ident. št. 15.E, vpisanem v podvl.
št. 2465/15, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Dušana Lichteneckerja, Mlakarjeva
ulica 20, Kranj, roj. 28. 7. 1957.
Okrajno sodišče v Kranju 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 6. 9. 2010
Dn 4990/2010
Os-6008/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ines
Bešić, Ulica Tuga Vidmarja 8, Kranj, ki jo
zastopa Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 14. 4. 2001,
sklenjene med prodajalcem Avgustom Senčarjem, Zlato polje 3d, Kranj, in kupovalko
Ines Bešič, Ulica Tuga Vidmarja 8, Kranj,
za stanovanje št. 6 s kletjo, v večstanovanjskem objektu Ulica Franca Rozmana Staneta 5, Kranj, označenem z ident. št. 6.E,
vpisanem v podvl. št. 2304/7, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ines Bešić, Ulica Tuga Vidmarja 8, Kranj,
roj. 22. 2. 1978.
Okrajno sodišče v Kranju 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 predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 9. 2010
Dn 3988/2010
Os-6009/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Igorja Dajčmana, Stopnik 30H, Vransko,
ki ga zastopa odvetnica Judita Učakar
Rženičnik, Steletova cesta 8a, Kamnik,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-010/91-04/1679 z dne 14. 1. 1993,
sklenjene med Občino Kranj, kot prodajalcem, in Milanom Jakičem, Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 12, s shrambo, v večstanovanjskem
objektu Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj,
označenem z ident. št. 12.E, vpisanem
v podvl. št. 560/12, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Lidije Dajčman, Stočnik 30H, Vransko, roj. 30. 1. 1970 in Igorja Dajčmana, Stopnik 30H, Vransko, roj. 10. 8. 1965.

Okrajno sodišče v Kranju 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 3468/2010
Os-6010/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Sonje Šubic, Selo pri Bledu 34, Bled, ki jo zastopa notarka Mateja Andrejašič, Koroška
cesta 19, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 5. 11. 1991,
sklenjene med Tekstilindus Kranj p.o., kot
prodajalcem, in Podjetjem za trg., svetov.,
posred., in zastopništvo, S.P.Z. d.o.o., Ljub
ljana, kot kupcem, za stanovanje št. 4,
z dvema pom. prostoroma v večstanovanjskem objektu Oldhamska cesta 1, Kranj,
označenim z ident. št. 10.E, ident. št. 11.E,
ident. št. 12.E, vpisanim v podvl. št. 1179/5,
k.o. Kranj,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3.
1996, sklenjene med S.P.Z. d.o.o. Ljubljana,
kot prodajalcem, in Sonjo Šubic, Ulica Toma
Zupana 23, Naklo, kot kupcem, za stanovanje št. 12, z dvema pom. prostoroma v večstanovanjskem objektu Oldhamska cesta 1,
Kranj, označenem z ident. št. 10.E, ident.
št. 11.E, ident. št. 12.E, vpisanim v podvl.
št. 1179/5, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Sonje Šubic, Ulica Toma Zupana 23,
Naklo, roj. 23. 6. 1953.
Okrajno sodišče v Kranju 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 predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 9. 2010
Dn 1503/2010
Os-6011/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ane
Ličer, Na Griču 92, Mlaka pri Kranju, Kranj,
ki jo zastopa notarka Marija Murnik, Koroška
cesta 21, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, odpravka notarskega zapisa sporazuma o ugotovitvi deležev na skupnem premoženju opr. št.
SV 584/2001 z dne 24. 5. 2001 med strankama Simonom Brezavščkem, Sorška ulica 24,
Kranj, in Ano Ličer, Sorška ulica 24, Kranj,
za parc. št. 145/1, vpisano v vl. št. 780, k.o.
Vojvodin Boršt I. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist Ane Ličer, Na Griču 92,
Mlaka pri Kranju, Kranj, roj. 3. 4. 1968.
Okrajno sodišče v Kranju 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 predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 9. 2010
Dn 5252/2010
Os-6012/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59,
Kranj, ki ga zastopa notarka Marija Murnik,
Koroška cesta 21, Kranj, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe z dne 24. 2.
1987, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kranj, kot inve-
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stitorjem, in Domom upokojencev Kranj, kot
soinvestitorjem, za enosobno stanovanje
št. 8, s kletjo, v večstanovanjskem objektu
Cesta Jaka Platiše 21, Kranj, označenem
z ident. št. 8.E, vpisanem v podvl. št. 1529/8,
k.o. Primskovo. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Dom upokojencev
Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj, matična številka 5051002000.
Okrajno sodišče v Kranju 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 6. 9. 2010
Dn 5202/2010
Os-6013/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Anice Anko, Deteljica 1, Tržič, ki jo zastopa
notarka Marija Murnik, Koroška cesta 21,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 18. 9. 1985, sklenjene med
prodajalcema Bojanom Valjavcem in Mojco
Valjavec, oba Deteljica 1, Tržič, in kupcema
Anko Ani, Čadovlje 7/a, Tržič, in Romanom
Zagmajstrom, Cesta 4. julija 23, Tržič, za
dvosobno stanovanje št. 20, s kletjo, v večstanovanjskem objektu Deteljica 1, Tržič,
označenem z ident. št. 20.E, vpisanem
v podvl. št. 1125/20, k.o. Bistrica. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Anice
Anko, Deteljica 1, Tržič, in Romana Zagmajstra, Deteljica 1, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju 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 6. 9. 2010
Dn 504/2010
Os-6014/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Mateje Markun, Ulica Franca Rozmana Staneta
4, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 23. 12.
1991, sklenjene med prodajalcem Iskra Telekom Holding – Korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo Kranj, in kupcem Francem Mokorelom, Franca Rozmana
Staneta 4, Kranj, za dvosobno stanovanje
št. 14, v večstanovanjskem objektu Ulica
Franca Rozmana Staneta 4, Kranj, označenem z ident. št. 14.E, vpisanem v podvl. št. 2735/14, k.o. Kranj, in kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 2. 1992, sklenjene med
prodajalcem Francem Mokorelom, Franca
Rozmana Staneta 4, Kranj, in kupcem Matejo Markun, Nazorjeva ulica 8, Kranj, za
dvosobno stanovanje št. 14, v večstanovanjskem objektu Ulica Franca Rozmana Staneta 4, Kranj, označenem z ident. št. 14.E,
vpisanem v podvl. št. 2735/14, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mateje Markun, roj. 13. 4. 1965, Ulica
Franca Rozmana Staneta 4, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju 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 predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 9. 2010
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Dn 25261/2009
Os-3879/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Kupljen Gabrijelčič, Cesta na Brdo 71,
Ljubljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 128.E, 129.E in 130.E, vpisanih
v podvložku št. 2664/52, v k.o. Bežigrad,
dne 17. 5. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe št. 4-11/96 z dne
28. 2. 1996, sklenjene med IMOS d.d., Linhartova 11a, Ljubljana, kot prvopogodbeno
stranko in Lidijo Gabrijelčič, Prušnikova 4,
Ljubljana kot drugopogodbeno stranko, in
sicer za nepremičnino št. z ident. št. 128.E,
129.E in 130.E, vpisanih v podvložku
št. 2664/52, v k.o. Bežigrad,
– dodatka št. 1, k menjalni pogodbi z dne
25. 4. 1996, sklenjenega med IMOS d.d.,
Linhartova 11a, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in Lidijo Gabrijelčič, Prušnikova 4, Ljubljana, kot drugopogodbeno
stranko, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 128.E, 129.E in 130.E, vpisanih v podvložku št. 2664/52, v k.o. Bežigrad,
– dodatka št. 2, k menjalni pogodbi z dne
10. 7. 1998, sklenjenega med IMOS d.d.,
Linhartova 11a, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in Lidijo Gabrijelčič, Prušnikova 4, Ljubljana, kot drugopogodbeno stranko, in sicer za nepremičnino št. z ident.
št. 128.E, 129.E in 130.E, vpisanih v podvložku št. 2664/52, v k.o. Bežigrad,
– dodatka št. 3, k menjalni pogodbi z dne
31. 12. 1998, sklenjenega med IMOS d.d.,
Linhartova 11a, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in Lidijo Gabrijelčič, Prušnikova 4, Ljubljana, kot drugopogodbeno
stranko, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 128.E, 129.E in 130.E, vpisanih v podvložku št. 2664/52, v 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 2. 6. 2010
Dn 37300/2009
Os-6015/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gruškovnjak Barbare, Ul. bratov Učakar 56,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, vpisano v vl. št. 4497/8
– stanovanje št. 8, v 1. nadstropju, Ulica
bratov Učakar 56, s pomožnim prostorom
št. 8 v kleti, z ident. št. 1739-1074-008,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 56 in 58, k.o. Zgornja Šiška, dne
10. 9. 2010, pod opr. št. Dn 37300/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 75-5231 z dne 2. 6. 1975, sklenjene
med GIP Ingrad Celje in Bradaška Barbaro,
Zupančičeva 11, Ljubljana, za stanovanje
št. 8, v I. nadstropju objekta D 5-6, v k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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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 10. 9. 2010
Dn 10796/2010
Os-6016/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ažman Momirski Lucije, Žaucarjeva 22, Ljub
ljana, ki jo zastopa odv. Nadjuša Koželj,
Cigaletova 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl.št. 649 – parc. št. 582/1, k.o. Vič, dne
8. 9. 2010, pod opr. št. Dn 10796/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 2. 4. 1995 sklenjene med Pilgram
Janezom, Konrada Babnika 24, Ljubljana
ter Momirski Božidarjem in Ažman Momirski Lucijo, oba Žaucarjeva 22, Ljubljana, za
parc. št. 582/1, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
Dn 20581/2009
Os-6017/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mete Rotar, Kuzmičeva 9, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Primož Cegnar, Cigaletova 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 183/149 – garaža št. 23 v kleti, z ident. št. 1721-0185-0149,
Gregorčičeva 13, Ljubljana, k.o. Gradišče I,
dne 9. 9. 2010, pod opr. št. Dn 20581/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 151/68-TB/KM
z dne 26. 6. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem IMOS Ljubljana in Rotar
Metodom, Gregorčičeva 9/a, za garažni prostor št. 23, pri objektu A, v k.o. Gradiško
predmestje,
– darilne pogodbe z dne 29. 1. 1993,
sklenjene med Rotar Metodom, Igriška 8,
Ljubljana in Rotar Meto, Igriška 8, Ljub
ljana.
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 9. 9. 2010
Dn 21062/2010
Os-6018/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Sašek Iris, Triglavska ulica 15, Ljubljana in Pavlin Brigite, Einspielerjeva ul. 17, Ljubljana,

zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc.št. 1871/35, k.o. Dobrova, dne
14. 7. 2010, pod opr. št. Dn 21062/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o oddaji mestnega zemljišča za gradnjo št.
K-5/210-1965 z dne 1. 12. 1965, sklenjene med Komunalnim skladom Občine Ljub
ljana Vič Rudnik, ter Petek Alojzem in Petek
Zdenko, oba Bobenčkova 11, Ljubljana za
parc. št. 1871/35, k.o. Dobrova.
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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
Dn 10171/2010
Os-6019/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve Lidije Papič. Kuzmičeva ulica 5, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Tanja Kodrič
Jurko, Erjavčeva 6, Ljubljani, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnini vpisani pri
vl. št. 2888/77 – parkirni prostor z oznako
PM1-3, v 1. kleti, z ident. št. 2636-2345-077,
Kuzmičeva 7, Ljubljana, k.o. Bežigrad, dne
9. 9. 2010, pod opr. št. Dn 10171/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 50/90 z dne 1. 10. 1990, sklenjene med
SCT p.o. Ljubljana in Silvo Papič, Kolarjeva
33, Ljubljana, za parkirno mesto št. 3/I v kleti podzemnih garaž v stanovanjski soseski
BS 4/2 ob Kuzmičevi ulici v Ljubljani, v k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
Dn 9926/2010
Os-6020/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Šinko Kurtevski Aljo, Slomškova ul. 11, Ljub
ljana, ki jo zastopa Hudi Martinović Ana,
Brodarjev trg 4, Ljubljana in Kurtevski Dušana, Slomškova ul. 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2500/24 – stanovanje
št. 24 v etaži 6,1, z ident. št. 1737-0300-024,
v Ljubljani, Slomškova ulica 11, k.o. Tabor,
dne 6. 8. 2010, pod opr. št. Dn 9926/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
3. 10. 1968, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem DOM Ljubljana ter Šinko Ivanom
in Šinko Andrejo, oba Slomškova 11, Ljub
ljana, za stanovanje v IV. nadstropju, Slomškova 11, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2010
Dn 11120/2010
Os-6021/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alje Brglez, Skladiščna 10, Izola, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Luka Vižintin iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižen listine, pri nepremičnini z ident. št. 19.E, vpisani v podvl.
št. 226/19, v k.o. Gradišče I, dne 11. 6. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1.
1992, sklenjene med Občino Ljubljana (kot
prodajalcem) in Andrejem Poglajenom (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino z ident.
št. 19.E, vpisani v podvl. št. 226/19, v k.o.
Gradišče I,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 4. 1995, sklenjene med
Andrejem Poglajenom (kot prodajalcem) in
Aljo Brglez (kot kupcem), in sicer za nepremičnino z ident. št. 19.E, vpisani v podvl.
št. 226/19, v k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2010
Dn 22268/2010
Os-6022/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Kavtičnik Ocvirk, Dolenjska cesta 45F,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, stanovanju št. 5, z ident.
št. 26.E, vpisani v podvl. št. 4736/26 v k.o.
Karlovško predmestje, dne 1. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 31. 3. 1998, sklenjene med Ludvikom Šinkovcem, Menardova 20, Ljubljana,
kot darovalcem, in Zlato Gorgone, Menardova 20, Ljubljana, kot obdarjenko, in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 5, z ident.
št. 26.E, vpisano v podvl. št. 4736/26 v k.o.
Karlovško 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 16. 9. 2010
Dn 22385/2010
Os-6023/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
družbe SPIT, d.o.o., Nova Gorica, Vojkova
cesta 19, Solkan, zaradi vknjižbe lastninske

pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, poslovnem prostoru št. 8, z ident. št. 35.E, vpisani v podvl.
št. 1366/28, k.o. Štepanja vas, dne 7. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe št. 180/89 z dne 10. 10. 1989,
sklenjene med IMOS Inženiring, p.o. Linhartova 13, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Slovensko knjigo, Litijska cesta, Ljubljana
(kot kupcem), in sicer za nepremičnino, poslovni prostor št. 8, z ident. št. 35.E, vpisani
v podvl. št. 1366/28, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2010
Dn 15633/2009
Os-6024/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa Jožka Hegler, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 250/573, vpisano v vl. št. 2910,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 16. 8. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 6. 1986, sklenjene med
Milanom Zadelom, Opekarska 51, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Skupnostjo za ceste
Ljubljana, Beethovnova 4, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino parc.
št. 780, zdaj parc. št. 250/573, vpisana v vl.
št. 2910, v k.o. Trnovsko 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 16. 9. 2010
Dn 20956/2010
Os-6025/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirsada Ćoralića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samski sobi št. 2, z ident. št. 3.E, vpisani
v podvl. št. 2025/3 v k.o. Moste, dne 26. 8.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, Ljubljana, kot prodajalcem, in Izolirko
Ljubljana d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 2, z ident. št. 3.E, vpisani v podvl. št. 2025/3, v k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Izolirko Ljubljana
d.o.o., Ob železnici, Hizrudinom in Dursumo Kerić, oba Zakotnikova 1, Ljubljana, kot
kupcema, in sicer za nepremičnino, samsko
sobot št. 1A, z ident. št. 1.E, vpisani v podvl.
št. 2025/1, v k.o. Moste.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2010
Dn 433/2010
Os-6039/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mate Violete, Beblerjev trg 3, Ljubljana, ki
jo zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5,
Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini ident. št. 88.E, vpisani
v podvl. št. 386/88, k.o. Nove Jarše, dne
30. 8. 2010 pod opr. št. Dn 433/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 3. 10. 1985, sklenjene med dr. Šćepanović Ratkom, Križna 4, Ljubljana, kot
prodajalcem, ter Blaganje Vido in Primožem, Clevelandska 21, Ljubljana, kot kupcema, za nepremičnino – garažo št. 88, ki
ima sedaj ident. št. 88.E, vpisana v podvl.
št. 386/88, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2010
Dn 312/2010
Os-6040/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomić Petra, Ulica Hermana Potočnika 39,
Ljubljana, ki ga zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5, Ljubljana Šentvid, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
ident. št. 107.E, vpisani v podvl. št. 386/107,
k.o. Nove Jarše, dne 30. 8. 2010 pod opr. št.
Dn 312/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 20. 10.
1970, sklenjene med Bregar Jožetom, Grasselijeva 8, Ljubljana, kot kupcem, in GIP
Gradis Ljubljana, Korytkova 2, Ljubljana,
kot prodajalcem, za nepremičnino – garažo
št. 107, ki ima sedaj ident. št. 107.E, vpisana
v podvl. št. 386/107, k.o. Nove Jarše in
– pogodbe o nakupu garaže neznanega
datuma, sklenjene med Huč Alojzijem, Bežigrad 1/I., Ljubljana, kot kupcem, in Bregar
Jožetom, Grasselijeva 8, Ljubljana, kot prodajalcem, za nepremičnino – garažo št. 107,
ki ima sedaj ident. št. 107.E, vpisana v podvl. št. 386/107, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2010
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Dn 16869/2009
Os-6041/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Dama Trade inženiring, d.o.o., Kvedrova
cesta 36, Ljubljana, ki ga zastopa Urban
d.o.o., Omejčeva ulica 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, garaži št. 2, z ident. št. 45.E, vpisani v podvl.
št. 386/45, v k.o. Nove Jarše, dne 8. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 27. 7.
1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Gradis Ljubljana, Korytkova ulica 2, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Jožetom Kolaričem, Kapiteljska ulica 2, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garažo št. 2,
z ident. št. 45.E, vpisano v podvl. št. 386/45,
v k.o. Nove Jarše;
– menjalne pogodbe z dne 20. 9. 1982,
sklenjene med Vladko Jošt, Zbilje 7/G, Medvode (kot prvopogodbeno stranko) in Jožetom Koraličem, Kvedrova cesta 5, Ljubljana
(kot drugopogodbeno stranko), in sicer za
nepremičnino, garažo št. 2, z ident. št. 45.E,
vpisano v podvl. št. 386/45, v k.o. Nove
Jarše;
– kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže z dne 3. 9. 1996, sklenjene med Vladimiro Jošt, Iška 128, Ig (kot prodajalko)
in Dama Trade inženiring, d.o.o., Kvedrova
ulica 36, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za
nepremičnino, garažo št. 2, z ident. št. 45.E,
vpisano v podvl. št. 386/45, v k.o. Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2010
Dn 14175/2010
Os-6060/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasmine Kamerić, Jakčeva ulica 29, Ljubljana,
ki jo zastopa Razija Ajkić, Jakčeva ulica 29,
ki jo zastopa odv. Sonja Dolinar iz Ljubljane,
Tavčarjeva 2, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo, št. 185, z ident.
št. 185.E, vpisano v podvl. št. 1670/185,
k.o. Moste, dne 6. 9. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. Gt 2/2-86/88
z dne 23. 6. 1988, sklenjene med GIP Gradis
Ljubljana TOZD Gradbena operativa Ljub
ljana, Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade
11, ki ga zastopa Zavod za izgradnjo Ljub
ljane TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, kot prodajalcem, ter Ravnik Francem,
roj. 11. 12. 1948 in Ravnik Sonjo, roj. 15. 9.
1948, Ljubljana, in sicer za garažo, z ident.
št. 185.E, vpisano v podvl. št. 1670/185,
k.o. Moste;
– menjalne pogodbe z dne 7. 2. 1986,
sklenjene med Kink Silvestrom, Kink-Kuhar Natašo, oba stanujoča Leninov trg 16,
Ljubljana, in Ravnik Francem, Ravnik Sonjo, oba stanujoča Trg oktobrske revolucije
1, Ljubljana, in sicer za garažo, z ident.
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št. 185.E, vpisano v podvl. št. 1670/185,
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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 17. 9. 2010
Dn 19100/2010
Os-6061/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Šinkovec, Celovška cesta 161, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Nadjuša Koželj iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje, št. 31,
zdaj z ident. št. 131.E, vpisanih v podvl.
št. 4544/88, k.o. Zgornja Šiška, dne 8. 9.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 14. 3. 1967, št. 821-1/67-FF,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana (kot prodajalcem) in Borisom Kristančičem, Sketova
6, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 31, zdaj z ident.
št. 131.E, vpisanih v podvl. št. 4544/77, 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 22. 9. 2010
Dn 22340/2010
Os-6062/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Turek, Beblerjev trg 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah, stanovanju, št. 34, z ident. št. 67.E,
in shrambi št. 34, z ident. št. 68.E, vpisanih
v podvl. št. 363/35, k.o. Nove Jarše, dne
9. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3.
1979, št. 79-06-S, sklenjene med Gradbenim podjetjem Gradis Ljubljana (kot prodajalcem) in ŽG – Organizacija za vzdrževanje
stanovanjsih hiš in stanovanj Žestan – Ljub
ljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 34, z ident. št. 67.E, in
shrambo št. 34, z ident. št. 68.E, vpisanih
v podvl. št. 363/35, k.o. Nove Jarše,
– aneksa z dne 19. 9. 1980, št. 80-74A, sklenjenega med Gradbenim podjetjem
Gradis Ljubljana (kot prodajalcem) in ŽG –
Organizacija za vzdrževanje stanovanjskih
hiš in stanovanj Žestan – Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje,
št. 34, z ident. št. 67.E, in shrambo, št. 34,
z ident. št. 68.E, vpisanih v podvl. št. 363/35,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2010
Dn 26029/2010
Os-6076/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Danice Šurev, Krivec 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini garaža, št. 8, zdaj z ident. št. 50.E, vpisani
v podvl. št. 1737/50, v k.o. Glince, dne 27. 8.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe, št. SŠ 3/4 Podutik – B 11-G-74/91
z dne 29. 4. 1991, sklenjene med SCT p.o.,
Titova 38, Ljubljana, kot prodajalcem in Mihom Kaduncem, Črtomirova 5, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo, št. 8, zdaj z ident. št. 50.E, vpisani
v podvl. št. 1737/50, v k.o. Glince.
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 22. 9. 2010
Dn 12778/2010
Os-6077/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Olge Vidervol in Jožeta Mlakarja, oba Brodarjev trg 6, Ljubljana, ki ju zastopa odv. Alič
Slava iz Ljubljane, Šmartinska cesta 130,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 13.E, vpisani v podvl.
št. 1481/13, k.o. Moste, dne 15. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 4. 11. 1984, sklenjene med Gulin
Snežano, Ljubljana, Trg oktobrske revolucije
6, kot prodajalko ter Vizjak Tatjano, Ljub
ljana, Brajnikova 9 ter Ferjančič Ladislavom,
Ljubljana, Zadobrovška 67, kot kupcema, in
sicer za nepremičnino z ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 1481/13, 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 pravic4e v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2010
Dn 6229/2010
Os-6026/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mate Matjaža, stanujočega Letoviška 1,
Portorož, ki ga zastopa odv. Ivan Gorjup in
ostali, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 939/1, pripisani vl. št. 2399,
k.o. Studenci, pod opr. št. Dn 6229/2010,
2. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prodajne pogodbe sklenjene v notarskem
zapisu opr. št. SV 271/98 z dne 20. 5. 1998
med prvo pogodbeno stranko Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za promet in zveze,
Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki jo
je po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopala Erna Bavčar; drugo pogodbeno
stranko Gradisom – Gradbenim podjetjem
Maribor p.o. – v stečaju, ki ga je zastopala
stečajna upraviteljica Majda Jaki in tretjo
pogodbeno stranko Mate Matjažem, stanujočim Letoviška 1, Portorož; v kateri je druga pogodbena stranka prodala in izročila
prvi pogodbeni stranki nepremičnine parc.
št. 939/1, 939/2 in 936/2, vse k.o. Studenci;
tretja pogodbena stranka prodala in izročila
prvi pogodbeni stranki nepremičnino parc.
št. 941/3, k.o. Studenci in prva pogodbena stranka izročila tretji pogodbeni stranki
parc. št. 939/1, k.o. Studenci. Druga pogodbena stranka je dovolila na nepremičninah parc. št. 939/1, 939/2 in 936/2 vknjižbo
lastninske pravice v korist prve pogodbene
stranke; tretja pogodbena stranka je dovolila, da se parc. št. 941/3, k.o. Studenci
odpiše od vl. št. 2499, k.o. Studenic in pripiše k tistemu vl. iste k.o., kjer je vknjižena
lastninska pravice v korist prve pogodbene
stranke, prva pogodbena stranka dovolila,
da se parc. parc. št. 939/1, k.o. Studenci
odpiše v tisti vl. iste k.o., kjer je vknjižena
lastninska pravica v korist tretje pogodbene stranke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2010
Dn 9666/2010
Os-6027/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Lojzke Prelog, stanujoče Šimkova ulica 23,
Maribor, ki jo zastopa notarka Edita Špitalar, Ljubljanska ulica 42, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
parc. št. 2217/14, pripisani vl. št. 2318,
k.o. Tezno in na parc. št. 2221/29, pripisani vl. št. 2451, k.o. Tezno, pod opr. št.
Dn 9666/2010, 2. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 6. 7.
1993 sklenjene med darilodajalko Tanjo
Halozar – Terlevič, stanujočo v Mariboru,
Šimekova ulica 23 in obdarjencem Ivanom
Terlevičem, stanujočim v Mariboru, Šimekova ulica 23, s katero je darilodajalka obdarjencu podarila in izročila nepremičnino
1/2 stanovanjske hiše v Mariboru, na naslovu Šimekova ulica 23, stoječe na parc.
št. 2217/14, pripisani vl. št. 1894, k.o. Tezno in na tem dovolila vknjižbo prenosa
lastninske pravice na ime obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2010

Dn 16061/2009
Os-6028/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mariborske livarne Maribor d.d., Oreško
nabrežje 9, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani v podvl.
št. 1793/5, k.o. Spodnje Radvanje, na deležu 8166/10000 celote v lasti SGP Konstruktor, pod opr. št. Dn 16061/2009, dne 2. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, sporazuma o sofinanciranju nakupu stanovanja
z dne 21. 12. 1981, sklenjenega med organizacijama združenega dela Mariborsko
livarno Maribor, n. sol. o. za TOZD pro
izvodnja industrijskih polizdelkov aluminija
in aluminijskih zlitin n. sol. o. ki jo je zastopal
glavni direktor Branko Brezočnik in SOZD
Mariborska tekstilna tovarna za SOZD MTT
tovarna tkanin Melje TOZD Predilnica n. sol.
o., Maribor, ki jo je zastopal glavni direktor
Slobodan Šuica, s katerim sta se pogodbenici dogovorili o financiranju nakupa dvoinpolsobnega stanovanja št. 84 v objektu »J«
v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 10, katerega bo kupila pogodbenica Mariborska livarna od prodajalca SGP Konstruktor Maribor
za ceno 1,636.187,30 din in bo TOZD Predilnica vložila 300.000,00 din za ta nakup,
preostalo pa Mariborska livarna. Pogodbenici sta se dogovorili, da bosta na temelju te
pogodbe postali solastnici na navedeni nepremičnini vsaka do višine vloženih sredstev
in da se obe podpisnici tako tudi vknjižita in
je Mariborska livarna izrecno dovolila TOZD
Predilnici vknjižbo v zemljiško knjigo.
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 20. 9. 2010
Dn 11515/2010
Os-6029/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sandre Gobec, stanujoče Betnavska
cesta 85a, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 2008/3, k.o. Koroška vrata, pod opr. št.
Dn 11515/2010, 2. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 2. 9. 1992, sklenjene med darilodajalcem Maksom Furmanom, roj. 20. 4. 1951, stanujočim v Mariboru, Gregorčičeva ulica 27, in obdarjenko
Tatjano Furman, roj. 9. 2. 1952, stanujočo
v Mariboru, Gregorčičeva ulica 27, s katero
je darilodajalec obdarjenki podaril nepremičnino – lokal št. 2, v pritličju stanovanjsko
– poslovnega objekta v Mariboru, Koroška
cesta 105, na parc. št. 1793/2, pripisani vl.
št. 1053, k.o. Koroška vrata in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist obdarjenke;
– prodajne pogodbe z dne 4. 9. 1992
sklenjene med prodajalko Tatjano Furman,
stanujočo v Mariboru, Gregorčičeva ulica 27
in kupko Jeleno Gobec, roj. 22. 4. 1960,
stanujočo v Mariboru, Koroška cesta 105a,
s katero je prodajalka kupovalki prodala nepremičnino – lokal št. 2, v pritličju stanovanj-
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sko – poslovnega objekta v Mariboru, Koroška cesta 105, na parc. št. 1793/2 pripisani
vl. št. 1053, k.o. Koroška vrata 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 15/2010
Os-5550/10
Okrajno sodišče v Cerknici je v pravdni zadevi tožeče stranke: Igor Starič, Pod
jeseni 23, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Samoel Peterlin iz Ljubljane, zoper
toženo stranko Djevad Husić, Primšarjeva
ulica 11, Cerknica (prej Partizanska 26a,
Trbovlje), zaradi izročitve delnic (pcto.
5.125,00 EUR) na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP sklenilo:
za začasnega zastopnika tožen stranki
Djevadu Husiću se postavi odvetnik Rihard
Braniselj, Kazarje 10, 6230 Postojna.
Začasni zastopnik ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil tožencu
skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 31. 8. 2010
I 2655/2006
Os-2921/10
V izvršilni zadevi upnika Jamstvenega
in preživninskega sklada RS, Kotnikova
ulica 28, Ljubljana, proti dolžniku Saluhović Mirsad, Ulica Lojzeta Hrovata 6, Kranj,
ki ga zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi izterjave
2.756,46 EUR s pp, je sodišče postavilo
dolžniku Mirsadu Saluhoviću, stanujočem
Ulica Lojzeta Hrovata 6, Kranj, začasno zastopnico – odvetnico Ladi Voršič iz Kranja, ki
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 4. 2010
In 743/2006
Os-3695/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Tomaža Peterca, Litijska 35,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Dolžan Jurij, Slovenska c. 29/VII, Ljubljana, proti dolžniku Marinko Begić, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, zaradi izterjave 26.602,55 EUR,
sklenilo:
dolžniku Marinku Begić se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Ismet Mahmuljin, Dalmatinova 2, Ljubljana.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2010

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 16. 6. 2010

P 3390/2008
Os-3786/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Majde Gubanec,
stan. C. 5. maja 3c, Logatec, ki jo zastopa
odvetnica Lidija Turk iz Ljubljane, proti toženi stranki Tomislavu Gubancu, uradno stan.
C. 5. maja 3c, Logatec, dejansko neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, zaupanja otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, dne 27. 5.
2010 sklenilo:
toženi stranki Tomislavu Gubancu, neznanega prebivališča, se postavi začasna
zastopnica – odvetnica Olivera Gomboc,
Slovenska c. 55C, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št.
P 3390/2008–IV, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2010

VL 32303/2010
Os-5695/10
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 dolžniku Ruše Musaj,
Kurirska cesta 11b, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. odv. Anica Flat, Jezerska 41, Kranj, zaradi izterjave 2.215,54 EUR, sklenilo:
dolžniku Ruše Musaj, Kurirska cesta 11b,
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.
Anica Flat, Jezerska 41, 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 12. 7. 2010

VL 26917/2010
Os-5589/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Raiffeisen Banke d.d.,
Zagrebška cesta 76, Maribor, ki jo zastopa
odv. Vojko Zidanšek Stari trg 36, Slovenske Konjice, proti dolžnici Aidi Horić, Maroltova ulica 14, Ljubljana, zaradi izterjave
7.266,92 EUR, sklenilo:
dolžnici Aidi Horić Maroltova ulica 14,
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 začasno zastopnico se postavi odv.
Maja Ramšak, Peričeva ulica 35, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2010
VL 78026/2009
Os-5593/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Tina Malovrh, Bleiweisova 20, Celje, proti
dolžniku Jožetu Rukšetu, Hranilniška ulica 4,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Helena Primožič, Tavčarjeva ul. 1, Ljubljana,
zaradi izterjave 1.790,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Jožetu Rukšetu, Hranilniška
ulica 4, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnico Heleno Primožič, Tavčarjeva ulica 1,
Ljubljana.

VL 37140/2009
Os-5696/10
Okrajno sodišče v Ljubljani –centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Milena Susman, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžnici Eriki Padar, St. Gallerstrasse
52, Švica, ki jo zastopa odv. Andrej Slivnik, Cigaletova 7, Ljubljana, zaradi izterjave
3.920,63 EUR, sklenilo:
dolžnici Eriki Padar, St. Gallerstrasse
52, Švica, 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 Slivnik, Cigaletova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2010
I P 840/2010
Os-5763/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
Cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa Vida
Gaberc, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko: Srečko Čamernik, neznanega
prebivališča (prej Preglov trg 7, Ljubljana),
zaradi plačila 2.418,39 EUR s pripadki, dne
2. 9. 2010 sklenilo:
toženi stranki Srečku Čamerniku, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P 840/2010 postavil začasni zastopnik Žiga
Klun, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2010
VL 108455/2008
Os-5814/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134 b, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžniku Igorju Čehu, Vavta
vas 4, Straža, zaradi izterjave 694,40 EUR,
sklenilo:
dolžniku Igorju Čehu Vavta vas 4, Straža, 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. Barbara Fatur, Tavčarjeva 6, 1000
Ljubljana.
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. 2. 2010
I 1798/2008
Os-5827/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Mebles IMS d.o.o. – v stečaju, Dunajska 191, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Marta Kalpič Zalar, steč. upr., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku
Zdenku Šeriču, Neubergerjeva 24, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa odv. Maks Mihelčič, zač. zast., Gregorčičeva 2, Kamnik,
zaradi izterjave 11.364,28 EUR s pripadki,
sklenilo:
dolžniku Zdenku Šeriču se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2, Kamnik.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
VL 110705/2008
Os-5920/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžnici Sonji Petrišič, Ljub
ljanska cesta 106, Domžale, zaradi izterjave
347,15 EUR, sklenilo:
dolžnici Sonji Petrišič, Ljubljanska
cesta 106, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnica se postavi
Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
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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 2. 7. 2010
VL 44348/2009
Os-5921/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika MK Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, ki ga zastopa Maja
Praprotnik, Slovenska cesta 29, Ljubljana,
proti dolžnici Adi Vidic, Ljubljanska cesta 27,
Radovljica, zaradi izterjave 21,00 EUR s pp,
sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika Primoža Bajželja, Trubarjeva 5, Radovljica, določenega s sklepom z dne 5. 6. 2009.
Dolžnici Ani Vidic, Ljubljanska cesta 27,
Radovljica, 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
Rado Kuhar, Kosovelova 5, Radovljica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2010
I P 430/2009
Os-5537/10
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Mirjani Horvat Pogorelec v pravdni zadevi tožeče stranke Joška Košenine,
stan. Praprotnikova ulica 1, Maribor, ki ga
zastopa Mihael Jenčič, odvetnik v Mariboru, zoper toženo stranko Barbaro Damisela
Fernandez, Alegria 5, Agramonte y Montera,
Camaguey, Kuba, zaradi razveze zakonske
zveze, o postavitvi začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi določil četrte točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), izven naroka, dne
26. 8. 2010 sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnica Biserka Grmek, Ulica heroja Bračiča 22, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 8. 2010
N 71/2009
Os-5767/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljev Kante Darija,
Merljaki 39 b, Renče in Kante Slavice, Merljaki 39 b, Renče, ki ju zastopa odv. Metod
Ceket iz Ajdovščine, zoper nasprotno udeleženko Genovefo Marini, Rue du Moulin 4,
Maurage, Hainaut Belgija, ok. Vincenca, zaradi razdelitve skupnega premoženja, izven
naroka dne 8. 9. 2010 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotni udeleženki Genovefi
Marini postavi začasnega zastopnika odv.
Gregorja Veličkova, kateri bo nasprotno
udeleženko zastopal v nepravdni zadevi
N 71/2009 pred sodiščem, vse dokler or-

gan pristojen za socialne zadeve sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 9. 2010
I 43/2009
Os-4812/10
Okrajno sodišče v Ormožu je po okrajnem sodniku Smiljanu Drevenšku, v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Sloveije, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Ratka Kovačič,
EMŠO: 3001969500016, Dobrova 15, Ormož, zaradi izterjave nadomestila preživnine v znesku 511, 78 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Ratku Kovačič, Dobrava 15,
Ormož, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Helena Polič Kosi, Kolodvorska 6,
Ormož.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 22. 6. 2010
P 28/2009
Os-5742/10
Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajni
sodnici Esteri Gologranc Sodja, v pravdni
zadevi tožeče stranke: Martin Drobež, Vrbje 55, Žalec, ki ga zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, proti toženi stranki: 1. Pavel Drobež, Levec 57/a, Petrovče,
2. Franc Drobež, Ulica talcev 5, Žalec, ki
ga zastopa Tomaž Germ, odvetnik v Celju,
3. Milan Drobež, Rimska cesta 26, Šempeter, 4. Štefka Marinič, Vrbje 69, Žalec, ki
jo zastopa Tomaž Germ, odvetnik v Celju,
5. Marija Vinder, Velika Pirešica 28/b, Žalec,
ki jo zastopa Tomaž Germ, odvetnik v Celju,
6. Anton Drobež, Šmatevž 18, Gomilsko in
7. Ivan Drobež, Dol pri Pristavi 5/a, Pristava
pri Mestinju, zaradi ugotovitve neveljavnosti
oporoke z dne 23. 1. 2005 in izjave z dne
7. 1. 2005 (pcto 8.000,00 EUR), dne 30. 6.
2010 sklenilo:
tretje toženi stranki Milanu Drobežu se
postavi začasna zastopnica Nataša Freitag,
odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica ima v pravdnem
postopku opr. št. P 28/2009 vse pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna
zastopnica od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 30. 6. 2010

Oklici dedičem
D 228/2009
Os-5820/10
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 2. 9. 2009 umrli Mariji
Sedmak, roj. Jakulin, roj. 25. 3. 1927, upokojenki iz Ajdovščine, Tovarniška cesta 3/c,
državljanki Republike Slovenije.
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Kot dedinja po zapustnici bi prišla v poštev tudi njena hčerka Marija Knochel, ki pa
je umrla leta 1999. Po izjavi dedičev je imela
Marija Knochel hčerko Tatjano Brett, rojeno
26. 3. 1971, ki je živela in umrla v Združenih
državah Amerike dne 17. 8. 2006. Po izjavi
dedičev je imela Tatjana Brett dva otroka,
s podatki o njih pa sodišče ne razpolaga.
Zato sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v enem
letu od objave tega oklica in objave na sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču.
Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo
zaključilo na podlagi podatkov s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 13. 9. 2010
D 12/2010
Os-5924/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Kos Ivani, rojeni Božičnik, hčeri Roka, Slovenki,
roj. 4. 8. 1937, razvezani, umrli dne 13. 12.
2009, nazadnje stan. Gosposka ulica 4,
Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po Kos Ivani, 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 oporočna
dedinja po zapustnici Metka Kragolnik in je
zakonita dedinja po zapustnici zap. nečakinja Danica Vidmajer, ne pa zap. brat ali
zap. sestri oziroma njihovi potomci, ki so
neznanega bivališča oziroma se sploh ne
ve, če so še živi.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2010
D 81/2010
Os-5233/10
Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski postopek pod opr. št. D 81/2010 po
pok. Ambrož Pavlu, sinu Ambrož Antona,
roj. 13. 1. 1919, drž. RS, nazadnje stanujočem Ljubljanska c. 3b, Kamnik in umrlem
9. 2. 2010.
Iz podatkov spisa izhaja, da je zakonita
dedinja zapustnika tudi hči Fekeža Marjetka,
roj. 4. 6. 1947, neznanega bivališča.
Sodišče zato poziva Fekeža Marjetko,
roj. 4. 6. 1947, da se priglasi sodišču oziroma sporoči svoj naslov v enem letu od
objave tega oklica. Če se Fekeža Marjetka v tem roku sodišču ne bo priglasila
in sporočila svojega naslova, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika, ki ji bo
postavljen za zastopanje v tem zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 8. 2010
D 46/2010
Os-5239/10
Emilija Gomezelj, roj. Gec, roj. 27. 3.
1902, nazadnje stanujoča v Kopru, Vojke
Šmuc 5, je dne 24. 6. 1981 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
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dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14,
Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 8. 2010
D 95/2010
Os-5235/10
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 6. 6.
2008 umrlem Ivanu Omerzelu, roj. 25. 4.
1961, nazadnje stanujočem Gubčeva 3, p.
Krško, izven naroka dne 22. 7. 2010, podaje oklic:
Zakoniti dediči, dediči tretje parantele,
po pokojnem Ivanu Omerzelu, roj. 25. 4.
1961, nazadnje stanujočem Gubčeva 3, p.
Krško, se pozivajo, da v roku enega leta
od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 7. 2010
D 640/2009
Os-5492/10
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 27. 8. 1965 umrli
Štefaniji Tavčar, rojeni 17. 1. 1904, nazadnje
stanujoči Vuzenica 185, Vuzenica.
Ker sodišču dediči po pokojni Štefaniji
Tavčar niso znani, sodišče poziva vse tiste,
ki menijo, da imajo pravico do zapuščine,
da se v enem letu od objave tega oklica in
oklica na sodni deski naslovnega sodišča,
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 8. 2010
D 638/2009
Os-5493/10
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 21. 10. 2003 umrli
Mariji Magdaleni Štiberc, rojeni 29. 9. 1930,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nazadnje stanujoči Merheimer Strasse
221-223, Köln, Nemčija.
Ker je prebivališče dediča neznano ter
nima pooblaščenca, oziroma živi dedič, ki
nima pooblaščenca, v tujini vročitev pa se
mu ni mogla opraviti, sodišče poziva vse
tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave tega oklica
in oklica na sodni deski naslovnega sodišča,
priglasijo sodišču. Po preteku navedenega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 8. 2010
D 639/2009
Os-5494/10
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 5. 6. 1984 umrli Frančiški Tavčar, rojeni 2. 10. 1899, nazadnje stanujoči Krefelder Wall 36, 50670
Köln, Nemčija.
Ker sodišču dediči po pokojni Frančiški
Tavčar niso znani, sodišče poziva vse tiste,
ki menijo, da imajo pravico do zapuščine,
da se v enem letu od objave tega oklica in
oklica na sodni deski naslovnega sodišča,
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 8. 2010
D 324/2008
Os-5242/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah,
v zapuščinski zadevi po pok. Neži Škorjanec, rojeni 22. 1. 1932, nazadnje stalno
stanujoči Grliče 23, Podplat, umrli 5. 6.
2008, v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) ter prvega odstavka 131. člena
ZD, sklenilo:
I. Objavi se oklic dedičem III. dednega
reda (zapustničini stari starši, dedi in babice,
oziroma zapustničini strici in tete in njihovi potomci), ki imajo pravico do dediščine
po pok. Škorjanec Neži, naj se priglasijo

sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem III.
dednega reda po pok. Neži Škorjanec se
po pravnomočnosti tega sklepa objavi za
čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno
desko tega sodišča.
II. Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dednega reda po pok. Neži Škorjanec, se postavi Veronika Kitak Jug, delavka
tega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče III. dednega reda v zapuščinskem
postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 25. 5. 2010
D 160/2010
Os-5234/10
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu teče
zapuščinski postopek po pokojnem Antonu
Sarku, z zadnjim stalnim bivališčem Dvor
63, Bovec, ki je bil razglašen za mrtvega
z dnem 1. 1. 2005.
Ker se ne ve, ali je po pokojnem Antonu Sarku kaj dedičev, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 8. 2010
D 3/2010
Os-4584/10
V zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški Popek, roj. 28. 1. 1914, državljanki Republike Slovenije, umrli 14. 12. 2009, nazadnje stanujoči Idrijska cesta 13, Vrhnika, se
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se kot dediči priglasijo sodišču v roku enega leta od objave navedenega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 6. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Frank Jure, Bresterniška 75, Duh
na Ostrem Vrhu, zavarovalno polico, št.
50500046223. gni-315063
Šutila Vanja, Bratov Hvalič 130,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
50500068668, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnj-315237

Spričevala preklicujejo
Altbauer Tim, Ulica Zore Ragancinove
6, Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika
Gimnazije Šiška v Ljubljani, izdano leta
2007 in 2009. gnq-315080
Arhanič Monika, Levarjeva ulica 107,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona Aškerca, izdano leta 2009.
gnx-315252
Baar Sebastian, Rozmanova ulica 9,
Ljubljana, indeks, št. 18091767, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-315393
Bah Andrej, Dobležiče 36, Lesično,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
Ljubljana, izdano leta 1992. gns-315353
Bajc Aleš, Hruševo 37, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Moste,
izdano leta 2007. gng-315115
Banič Tatjana, Redelonghijeva ul. 12,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1971, izdano na ime
Vakselj Tatjana. gnz-315296
Bardić Velov Natalija, Titova 2, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2010. gnn-315283
Batagelj
Matic,
Gradišče
26/a,
Ajdovščina, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina, št. II-G/632,
izdano leta 2003. gnu-315076
Bek Saša, Velike Rodne 14, Rogaška
Slatina, spričevalo 8. razreda OŠ Rogaška
Slatina, izdano leta 2001. gnj-315312
Belugina Ana, Kosovelova ulica 3,
Postojna, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani. gns-315303
Bencak Uroš, Rankovci 27, Tišina,
spričevalo 1. in 3. letnika Biotehniške šole
Rakičan - Srednja kmetijska šola, izdano
leta 2005 in 2007. gny-315172
Bencik Anja, Nemčavci 2/a, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2004.
gnu-315326
Berkopec Janez, Humec 11/b, Dolenja
vas, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šole Kočevje, izdano leta 2002, 2003 in
2004. gnl-315110
Berložnik Nina, Florjan 280, Šoštanj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2007. gne-315192
Bezjak Tomi, Vrtnarska 7, Ormož,
spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole v
Ormožu. gnp-315281
Bilallaj Ardian, Emilia Driolia 6, Izola
- Isola, spričevalo Šolskega centra

Celje, št. 120-07/2471, izdano leta 2007.
gnk-315061
Bizjak Nina, Bašelj 77, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Srednje biotehniške
šole v Kranju, št. I-V/380, izdano leta 2005.
gnj-315062
Blatnik Matic, Veliki Vrh pri Šmarju 27,
Šmarje - SAP, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
2009. gnh-315139
Bobinac Zorica, Boben 2, Hrastnik,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje šole v
Sevnici. gnf-315141
Bobnar Miroslav, Volčičeva ulica 11,
Novo mesto, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške šole za
strojno stroko Novo mesto, izdano leta 1981
in 1982. gnz-315271
Bogatin Santini, Spodnja Velka 67A,
Zgornja Velka, spričevalo 4. letnika,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Prve gimnazije Maribor, izdano
leta 2008. gny-315222
Bogović Višnja, Jermanka 27, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 4. letnika Srednje gostinske šole,
izdano leta 1992 - 1996. gni-315113
Boni Kuzma Tamara, Dolenje Polje 9/a,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Novo mesto - tehniška gimnazija,
izdano leta 2009. gnk-315386
Borić Jasmina, Fužine 2, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Frana Albrehta.
gnj-315137
Borštnar Peter, Cesta talcev 54,
Medvode, potrdilo o preizkusu strok. znanj s
področja inv. skladov in prodaje inv. kuponov
oziroma delnic, izdajatelj ZDU, št. 1934, leta
2006. gny-315072
Boštjančič Nataša, Reška 11, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektroniko Ljubljana, št. F-12, izdano
leta 1982, izdano na ime Oberstar Nataša.
gnz-315321
Brunec Brigita, Rakičan, Mladinska 9,
Murska Sobota, maturitetno spričevalo
Ekonomske šole Murska Sobota, izdano
leta 1983, izdano na ime Bencak Brigita.
gns-315403
Bukvič Vladimir, Černelavci, Gorička 66,
Murska Sobota, spričevalo Ekonomske šole
Murska Sobota, št. PF-I/100, izdano leta
1987. gni-315263
Bytyqi Florent, Jadranska 11, Ankaran
- Ankarano, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola, izdano leta 2009.
gnc-315069
Capuder Urša, Šorlijeva ulica 33, Kranj,
indeks, št. 18090122, izdala FF v Ljubljani.
gnj-315387
Curk Jana, Idrijska cesta 32/a,
Ajdovščina, spričevalo 4. letnika Škofijske
gimnazije Vipava, št. 4-II/436-1, izdano leta
2010. gny-315272
Čaušević Vesna, Vilharjeva ulica 11,
Postojna, spričevalo 9. razreda OŠ Pivka,
izdano leta 2006. gnk-315186
Čelik Danilo, Cesta na Plužne 24,
Cerkno, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole, izdano leta 1991.
gnx-315298

Čemas Andreja, Ulica 21. oktobra 17/a,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika STOGŠ Kranj,
izdano leta 1990 in 1991. gnb-315245
Čoderl Rok, Troblje 37, Slovenj Gradec,
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje ekonomske šole v Slovenj Gradcu. gne-315267
Čukič Gordana, Križišnikova ulica 2A,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
ter 1., 2. in 3. letnika šole Cene Štupar,
Center za permanentno izobraževanje, Višja
poklicna šola. gnr-315254
Čutura Marija, Škocjan 12, Škocjan,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT, izdano
leta 1996. gnt-315377
Dakskobler Nika, Gorenjska cesta 27,
Cerkno, maturitetno spričevalo in spričevala
3. in 4. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija,
izdano leta 2004 in 2005. gne-315317
Damjan Manja, Župančičeva ulica 12,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2006. gnf-315366
Davor Čanak Aleksander, Ljubljanska
4/b, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole, št.
2515, izdano leta 2004. gnj-315162
Debevec Denis, Vinje 65, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Dol pri Ljubljani,
izdano leta 2001. gnx-315273
Dervić Mersija, Linhartova 64, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnl-315185
Dimič Bojan, Zoisova ulica 46, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
v Radovljici, izdano leta 2008. gnp-315381
Divjak Jožica, Lukovec 25, Boštanj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, št. 820, izdano leta
1992. gnh-315239
Dobrić Robert, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove
Jarše, izdano leta 2000. gnr-315279
Domjan Matej, Domajinci 65, Cankova,
spričevalo 3. letnika SPTŠU, izdano leta
2005. gnz-315146
Drakul Mino, Mucherjeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 1998. gnp-315131
Drame Urška, Črnova 23/a, Velenje,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec. gnv-315400
Drofenik Maja, Pristava pri Mestinju 21/b,
Pristava pri Mestinju, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Celje - Center, izdano leta 2008.
gnn-315308
Druscovich Rok, Poštni predal 20.,
Piran - Pirano, spričevalo 1. in 2. letnika
SGTŠ Izola, izdano leta 2003 in 2004.
gnv-315200
Dugonjić Elisa, Titova 62, Jesenice,
spričevalo 3. letnika EGSŠ Radovljica,
izdano leta 2006. gnk-315286
Engelman Urška, Ulica Pohorskega
bataljona 211, Ljubljana, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Moste. gnl-315285
Erjavec Ajda, Stična 50/a, Ivančna
Gorica, indeks, št. 18045023, izdala FF v
Ljubljani. gnn-315108
Fabjan Ladislav, Globočdol 7, Novo
mesto, diplomo Srednje šole tehniških in
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zdravstvene usmeritve Boris Kidrič s.p.
Novo mesto, št. I/K-133, izdana leta 1986.
gni-315238
Fekonja Tina, Triglavska ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra Ljubljana, izdano leta 2004 in 2005.
gns-315153
Ferleš Tamara, Prešernova ulica 10,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Celje - Center, izdano leta 2004
in 2005. gnm-315109
Fink Bojan, Gorenje Karteljevo 28A,
Novo mesto, indeks, št. 26108429, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnb-315270
Fornazarič Marko, Griči 8b, Šempeter
pri Gorici, maturitetno spričevalo Tehniški
šolski center Nova Gorica, izdano leta 2008.
gne-315196
Furlan Tomaž, Dolga reber 28, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Srednje ekonomske šole Koper,
izdano leta 2002 in 2003. gne-315292
Furman Natalija, Dobrina 57/a, Žetale,
indeks, št. 61226623, izdala FF v Mariboru.
gnq-315155
Golob Nika, Šentjanž pri Dravogradu
92, Šentjanž pri Dravogradu, indeks, št.
29007759, izdala Naravoslovnotehniška
fakulteta. gnd-315218
Gregorčič Lovrenc, Gorenja vas pri
Šmarjeti 7, Šmarješke Toplice, spričevalo 2.
in 3. letnika Šolskega centra Novo mesto,
izdano leta 2003 in 2004. gnc-315294
Gričar Tanja, Trška gora 36, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske šole Brežice, izdano leta 1997.
gni-315163
Guzej Karmen, Podhruška 10, Kamnik,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
kozmetiko, farmacijo in zdravstvo, izdano
leta 2002. gnm-315084
Hajrić Adnan, Fakinova ulica 12, Zagorje
ob Savi, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnu-315401
Hočevar Ambrož, Šmalčja vas 40,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Tehniške
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2008.
gng-315340
Horvat Denis, Mošcanci 50, Mačkovci,
potrdilo o opravljeni nacionalni poklicni
kvalifikaciji, izdano s strani Obrtne zbornice
Slovenije, leta 2006. gnq-315105
Hrastovec Kristina, Gomilsko 19,
Gomilsko, spričevalo 2. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2004.
gnu-315351
Humar Renata, ulica Ivana Pengova 2,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Valentin
Vodnik, izdano leta 2001. gne-315367
Husič Nedžana, Kranjska cesta 2/a,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnz-315071
Ibrahimović Ramo, Lješevo bb, Iljaš,
BIH, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana. gnm-315359
Ilić Marko, Zadobrovška cesta 38,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika ŠCPET v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnt-315202
Ilir Bytyqi, Medvedova 1, Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice, št.
051/815-956, izdano leta 2010. gnr-315179
Ismaili Faruk, Cesta dveh cesarjev
104 J, Ljubljana, diplomo Srednje elektro
železniške šole. gng-315390
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Ismaili Faruk, Cesta dveh cesarjev 104/j,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Emona Efekta - Srednja trgovska šola,
izdano leta 1999. gnx-315098
Ivšek Stella, Zidani most 10, Zidani Most,
spričevalo o končani OŠ narodnega heroja
Rajka, Dol pri Hrastniku, izdano na ime
Dolinšek Stela. gny-315097
Jakoš Jernej, Spodnje Jelenje 3, Dole
pri Litiji, spričevalo 2. in 4. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2000 in
2002. gnx-315223
Jamnik Mateja, Gmajna 26a, Slovenj
Gradec, indeks, št. 18060081, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje
2006. gnf-315191
Jevšnik Janez, Podgorje 156, Šoštanj,
spričevalo Kmetijske šole v Šentjurju poljedelec, živinorejec, sadjar in vinogradnik,
izdano leta 1997. gnd-315068
Jordan Miha, Jakčeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
in veterinarske šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnk-315211
Jordan Sandra, Cerov Log 130, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2004. gnu-315151
Karl Tadeja, Ronkova ulica 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2005.
gnw-315249
Kastelic Andreja, Velika Štanga 25/a,
Šmartno pri Litiji, diplomo EPF Maribor,
št. 011946, izdana na ime Marn Andreja.
gng-315265
Kastelic Andreja, Velika Štanga 25/a,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika PTT
Srednje šolskega centra, izdano leta 1988,
izdano na ime Marn Andreja. gnf-315266
Kladnik Maja, Raduha 65, Luče,
spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje strokovne in
poklicne šole Celje. gnw-315278
Klemenčič Igor, Nadgoriška cesta 49,
Ljubljana - Črnuče, spričevalo 1. letnika
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1993. gnb-315170
Klug Maja, Vomerjeva ulica 3, Muta,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Ravne na Koroškem, št. 1726. gng-315165
Knez Zdravko, Zg. Razbor 28, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo o končani
OŠ Podgorje, št. 20/1971, izdano leta 1971.
gnl-315335
Knežević Vesna, Verje 19C, Medvode,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo. gnr-315354
Kobetič Maja, Butoraj 15, Črnomelj,
indeks, št. 26109135, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnc-315344
Kobilca Maja, Spodnje Gorje 86, Zgornje
Gorje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2002. gne-315117
Kocjančič Anja, Loška vas 4, Dolenjske
Toplice, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 2009.
gnq-315130
Kolar Ksenija, Pristava 24/c, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Frana Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1995.
gnq-315280
Kolmanko Jaka, Višnarjeva ulica
6, Medvode, indeks, št. 29007787,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnh-315289
Kondić Božo, Kekčeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika

Gimnazije Moste, izdano leta 2006, 2007,
2008. gnq-315380
Konte Laura, Lopata 15, Hinje, spričevalo
3. letnika SŠ Metlika, izdano leta 2009.
gnm-315309
Koren Nina, Sužid 13, Kobarid, spričevalo
mature z ocenami Gimnazije Tolmin, izdano
leta 2007. gnr-315404
Koren Sandi, Levstikova ulica 11, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec. gnv-315250
Korošec Žiga, Kovinarska 9/a, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 2010. gnw-315074
Koščak Suzana, Oktobrske revolucije
27/d, Izola - Isola, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske in družboslovne šole
Koper, št. 396, izdano leta 1989, izdano na
ime Jerman Suzana. gnx-315073
Košič Marija, Klenovo 20, Laško, spričevalo o končani OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice, izdano leta 2001. gnw-315224
Kotarski Klara, Prijateljeva ulica 7,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 2010.
gnn-315133
Krajnc Miroslav, Sejmišče 7, Mislinja,
spričevalo 1. in 2.letnika Centra srednjih šol
Velenje - smer kovinar, strojnik, izdano leta
1983 in 1984. gnr-315333
Krajnc Urška, Pod kostanji 8, Celje,
spričevalo poklicne mature Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2004.
gnb-315145
Krašovec Jana, Belska cesta 44,
Preddvor, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 2002. gnd-315343
Kremžar Katja, Gradiške Laze 14, Litija,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Litija,
izdano leta 2009 in 2010. gnl-315210
Kren Matija, Otona Župančiča 55, Idrija,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 2010. gnm-315338
Kuhar Katarina, Čelevec 26, Šmarješke
Toplice, indeks, št. 01009120, izdala
Pedagoška fakulteta. gni-315363
Kuhar Katarina, Čelevec 26, Šmarješke
Toplice, obvestilo o uspeh pri maturi Splošne
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2010.
gnj-315362
Kuhar Tina, Groharjeva ulica 18, Kamnik,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2010.
gnk-315361
Kukavica Maida, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole,
izdano leta 2007. gng-315140
Kumljanc Sonja, Slavka Gruma 12, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 1995. gnc-315319
Kurbus Srečko, Cesta zmage 21, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične in naravoslovne šole Postojna, št.
1-LP/19, izdano leta 1991. gnx-315348
Kušter Aleksandra, Loška gora pri Zrečah
4, Zreče, spričevalo 2. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje, izdano leta
2002. gnv-315100
Kužnik Marjanca, Reva 1, Dobrnič,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2009.
gnh-315164
Lah Planinšek Špela, Vipotnikova ulica
1, Ljubljana Šmartno, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 1992.
gnt-315206
Lah Planinšek Špela, Vipotnikova 1,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 1. in 2. letnika
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Srednje družboslovne jezikovne šole Borisa
Ziherla Škofja Loka, izdano leta 1988 in
1989. gns-315207
Lah Planinšek Špela, Vipotnikova 1,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 3. letnika
SŠPRNMU Kranj, izdano leta 1991.
gnn-315208
Lavtižar Tjaša, Triglavska cesta 12,
Radovljica, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano
leta 2010. gnp-315406
Lečnik Sašo, Mariborska cesta 39, Ptuj,
maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije
Antona Martina Slomška Maribor, izdano
leta 2005. gnh-315314
Lekše Andreja, Kraška 1, Cerknica,
indeks, št. 43070044, izdala Akademija
za glasbo v Ljubljani, leto izdaje 2007.
gnv-315075
Lenič Uroš, Golo 8, Ig, spričevalo 1., 2.
in 3. letnika ŠCPET. gnc-315369
Leskovic Nina, Kočenska ulica 14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2009. gnp-315306
Likozar Barbara, Srednja vas - Goriče
5, Golnik, spričevalo o končani OŠ Simona
Jenka Kranj, izdano leta 2003. gnn-315183
Lipušček Tea, Slap ob Idrijci 37/j, Slap
ob Idrijci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica, št. 627-1475/97, izdano leta 1997.
gnx-315227
Maček Benjamin, Slomškov trg 5, Celje,
indeks, št. 18050704, izdala Filozofska
fakulteta. gnf-315316
Magdič Sabina, Mostje 38/b, Lendava Lendva, maturitetno spričevalo Dvojezične
srednje šole Lendava, izdano leta 2002.
gnc-315244
Manfreda Maša, Park pod Javorniki 6,
Postojna, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1995, 1996. gnl-315160
Markovič Andreja, Novi log 7/a, Hrastnik,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Celje, izdano leta 2010. gnw-315174
Markovič Anja, Kutinova ulica 4, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2008. gnq-315230
Markovič Iva, Mestne njive 12, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem. gns-315378
Mastnak Sara, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
št. I-TT/431, izdano leta 2005. gnd-315268
Mate Aljaž, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Savsko naselje.
gno-315332
Matjašič Laura, Borovci 19/a, Markovci,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj.
gno-315157
Meolic Jasmina, Kovačevci 7, Grad,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Radenci. gnx-315148
Mikložič Tanja, Dol 45, Borovnica,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2003.
gny-315197
Mirjanić Voislav, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika, izdala šola
Cene Štupar, Center za permanentno
izobraževanje, izdano leta 2001, 2002 in
2003. gnw-315228
Mirjanić Voislav, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje Nižja
poklicna šola v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnr-315083

Mišovič Kristina, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., in 3. letnika Aškerčeve
gimnazije, izdano leta 2001, 2002, 2003.
gnm-315209
Mitić Vesna, Planina pri Sevnici 76,
Planina pri Sevnici, indeks, št. 18080551,
izdala Filozofska fakulteta. gnc-315219
Mlakar David, Meglenik 31, Trebnje,
spričevalo 2. letnika SŠGT Novo mesto,
izdano leta 2008. gnj-315262
Mlinar Uroš, Penoje 5, Loče pri
Poljčanah, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje kovinarske šole Zreče, izdano leta
1997, 1998 in 1999. gnh-315064
Mlinarič Tomislav, Trubarjeva cesta 76,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 2010. gnw-315149
Mohorčič Bojana, Partizanska ulica 22,
Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomsko poslovne šole Koper,
izdano leta 2003. gnp-315135
Mohorčič Bojana, Partizanska ulica 22,
Koper - Capodistria, spričevalo 5. letnika
Srednje ekonomsko poslovne šole Koper,
izdano leta 2004. gnk-315136
Muminović Selmira, Nad mlini 38, Novo
mesto, spričevalo 1. in 3. letnika Biotehniške
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2004 in
2006. gnx-315198
Mustedanagić Vovk Alen, Jurčičeva
cesta III/10, Grosuplje, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Želimlje, izdano leta 2006.
gnv-315375
Naglič Žan, Center 102, Črna na
Koroškem, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2008 in 2009. gnd-315118
Nanev Sašo, Ulica Gorenjskega odreda
8, Kranj, spričevalo o končani OŠ Ljudske
univerze v Tržiču, izdano leta 2003.
gne-315142
Nikolič Maja, Trdinova 6, Krško,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2008. gnp-315181
Nučič Maja, Gimnazijska cesta 15F,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2005. gnv-315225
Nurčeski Alisen, Uraničeva ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda Osnovne
šole Zalog, izdano leta 2008. gnq-315205
Oblak Matjaž, Dunajska cesta 335,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste. gnq-315180
Obreza Edvard, Spodnje Stranje 33b,
Kamnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1984, 1985 in 1986.
gnh-315389
Okleščen Lucijan, Ulica Slavka Gruma
76, Novo mesto, spričevalo 1. letnika
Kmetijske šole Grm v Novem mestu, izdano
leta 2005. gnr-315129
Orož Tamara, Kovaška cesta 34, Slovenske Konjice, spričevalo 2. letnika, spričevalo
o zaključni maturi, obvestilo o uspehu pri
maturi Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, izdano leta 2010. gnh-315214
Ošlaj Dejan, Filovci 145, Bogojina,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
poklicne in tehniške šole Murska Sobota,
izdano leta 2002 do 2005. gnt-315127
Otoničar Denis, Bečaje 7, Cerknica,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Šole tehniških strok Šiška, izdano
leta 2007. gni-315213
Pajić Mejasa, Ul. Franca Benedičiča 2/B,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1995. gnt-315327
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Pajić Mejasa, Ul. Franca Benedičiča 2/B,
Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1996. gns-315328
Pajić Mejasa, Ul. Franca Benedičiča 2/B,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1997. gnr-315329
Papler Matjaž, Vrbnje 14, Radovljica,
spričevalo 2. letnika PTI - lesarski tehnik.
gnv-315300
Paradiž Klavdija, Obrat 21, Benedikt,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, št. I-TŠ 457, izdano leta 1995,
izdano na ime Šuta Klavdija. gnd-315318
Pavlič Urška, Ul. 1. maja 2d, Postojna,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2005 in 2006. gni-315188
Pečjak Gregor, Stavča vas 26,
Žužemberk, indeks, št. 26109043, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani leto izdaje 2008. gnw-315199
Pečovnik Eva, Na zelenici 4, Prebold,
indeks, št. 18070164, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2007.
gnp-315081
Perme Tjaša, Kolodvorska 7, Postojna,
spričevalo 3. letnika Srednje šolskega centra
v Postojni - gimnazija. gnf-315116
Petek Bojan, Delavska 21, Ljubljana,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence, št. 610997, izdano pri Ministrstvu
za promet, leta 1997. gnt-315402
Peternelj Teo, Begunjska cesta 9,
Bistrica pri Tržiču, Tržič, spričevalo 3. letnika
Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano
leta 1998. gno-315357
Plantan Jasna, Dolnja težka voda 24,
Novo mesto, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole Metlika, izdano leta 2006.
gnh-315264
Plavčak Martin, Ulica Ivana Rozmana 5,
Sežana, spričevalo o končani OŠ Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2001.
gnm-315134
Plavčak Milan, Spodnje Sečovo 43/a,
Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 2007. gnn-315233
Plavčak Milan, Spodnje Sečovo 43/a,
Rogaška Slatina, spričevalo 2. letnika
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 2008. gnm-315234
Podgornik Tina, Staretova ulica 14,
Domžale, obvestilo o uspehu pri maturi
Šolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku
leta 2003. gnr-315079
Pogladič Manca, Gornji Rudnik I/1,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vodmat,
izdano leta 2002. gno-315182
Povhe Boštjan, Dolenji Boštanj 140,
Boštanj, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri splošni maturi Gimnazije
in ekonomske srednje šole Trbovlje.
gnx-315302
Požgan Nejc, Meža 155, Dravograd,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2005. gny-315347
Praznik Kocelj, Zgornje Gameljne 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2007. gng-315190
Prelesnik Katarina, Solčava 31, Solčava,
spričevalo 4. letnika Centra srednjih šol
Velenje, izdano leta 1990, izdano na ime
Detmar Katarina. gny-315122
Prelesnik Katarina, Solčava 31, Solčava,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šole
Velenje, izdano leta 1989. gnx-315123
Prelesnik Katarina, Solčava 31, Solčava,
diplomo Centra srednjih šol Velenje, št.

Stran

2584 /

Št.

76 / 1. 10. 2010

I/310, izdana leta 1990, na ime Detmar
Katarina. gnw-315124
Primčič Jana, Slamnikarska ulica
19, Domžale, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Rudolfa Maistra Kamnik.
gnz-315371
Prodan Martin, Semedela 27/a, Koper
- Capodistria, spričevalo 9. razreda OŠ
Antona Ukmarja Koper, izdano leta 2010.
gnb-315070
Pulko Tomaž, Krčevina pri Vurbergu 46,
Ptuj, indeks, št. 93627963, izdala Fakulteta
za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru
leto izdaje 2006. gnu-315376
Purkart Špela, Gorjupova 10, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2010. gno-315257
Radić Jelena, Rašiška ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter maturitetno
spričevalo Srednje trgovske šole Ljubljana.
gnd-315243
Rašič Damir, Ob dolenjski železnici 104,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
geodetske, gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnb-315395
Razložnik Tina, Za gradom 2, Idrija,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vega
Idrija, izdano leta 2005. gnz-315125
Rebernik Janja, Godič 82, Stahovica,
maturitetno spričevalo Gimnazije ŠCRM
Kamnik, izdano leta 2006. gng-315365
Regoršek Anja, Kraigherjeva 6, Celje,
spričevalo 8. razreda OŠ Celje, izdano leta
2003. gnf-315241
Ribnikar Karmen, Pivška ulica 1a,
Postojna, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Postojna, izdano leta 1982 in1983, izdano
na ime Živković Karmen. gns-315382
Ribnikar Karmen, Pivška ulica 1a,
Postojna, spričevalo o končani OŠ Antona
Globočnika v Postojni, izdano leta 1979.
gnn-315383
Rifl Vanja, Nožice, Pionirska ulica 13/a,
Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2009. gns-315103
Rode Petra, Rova, Rovska cesta 10,
Radomlje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem. gnr-315229
Rogel Jure, Skapinova ulica 23,
Ljubljana, indeks, št. 50050561, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnd-315143
Rojc Denis, Obrov 39, Obrov, spričevalo
1. letnika Srednje ekonomsko poslovne šole
Koper, izdano leta 2006. gni-315313
Rošar Lidija, Trubarjeva 17, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Mislinja.
gnq-315405
Rot Damijan, Čušperk 30, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole,
izdano leta 1998. gnj-315287
Rovtar Andrej, Potoče 22 a, Dobravlje,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Novi Gorici, izdano leta 1996.
gng-315215
Rozman Gašper, Noše 44, Smlednik,
spričevalo 8. razreda OŠ Simona Jenka
Smlednik, izdano leta 2001. gno-315307
Rrahmani Adelina, Šmartinska cesta
259A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Marije Vere Kamnik, izdano leta 2005.
gnk-315236
Salaj Bojan, Tisnikarjava ulica 6,
Ljubljana, maturitetno spričevalo , spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1983, 1984 in 1985. gnf-315341
Saule Manuela, Cepki 25, Dekani,
spričevalo 1. in 2. letnika SGTŠ Izola, izdano
leta 1996 in 1997. gno-315282
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Savelli Haznadar Emil, Center 83,
Črna na Koroškem, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
2008. gnc-315094
Senčuer Jerica, Roška cesta 40,
Kočevje, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Kočevje - Ekonomska šola, izdano leta
2008. gnx-315373
Siječić Sadina, Titova 72, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja,
izdano leta 2003. gnv-315350
Simendić Petra, Kermaunerjeva ulica
29, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri splošni
maturi Gimnazije Šentvid, izdano leta 2008.
gnl-315310
Sitar Sanja, Pod smrekami 11, Šempeter
v Savinjski dolini, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje strokovne in poklicne šole v Celju,
izdano leta 2001 in 2002. gng-315065
Sitar Sanja, Pod smrekami 11, Šempeter
v Savinjski dolini, maturitetno spričevalo
Srednje strokovne in poklicne šole v Celju,
izdano leta 2002. gnf-315066
Skvarča Vanessa, Rožna dolina, cesta
VI/32, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Vič v Ljubljani, izdano leta 2006
in 2007. gnd-315093
Sluga Eva, Obrov 13, Obrov, spričevalo
1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Sežana,
izdano leta 2006, 2007, 2008, 2009.
gny-315297
Smogavc Gregor Ludvik, Gorenje pri
Zrečah 27, Zreče, indeks, št. 81671337,
izdala EPF Maribor. gnv-315275
Sodnik Gašper, VII. ulica-del 16B,
Radomlje, indeks, št. 23070581, izdala
Fakulteta za strojništvo. gno-315232
Spasovska Valerija, Glinškova ploščad
21, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 4. letnika
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2005, 2006 in
2008. gnv-315204
Srnec Uroš, Veliki vrh 60, Litija,
spričevalo poklicne mature Biotehniškega
izobraževalnega centra v Ljubljani, izdano
leta 2005. gne-315067
Stamač Suzana, Bratovševa ploščad
38, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana. gnq-315355
Stanonik Marija, Suška cesta 9, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za trgovinsko dejavnost Kranj, izdano
leta 1992. gno-315132
Starič Tatjana, Družinska vas 47,
Šmarješke Toplice, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Novo mesto, izdano leta 1988, 1990 in 1991.
gnf-315166
Strajnar Matevž, Želimlje 31, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnu-315201
Strajnar Tine, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2000,
2002 in 2002. gnj-315187
Stupar Tesa, Ljubljanska cesta 21 C,
Kamnik, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šiška, izdano leta 2009. gnq-315255
Šantić Andrej, Cesta na Markovec 53,
Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo
Srednje kovinarske in tehnične šole v Kopru,
izdano leta 1992. gnz-315246
Širaj Nina, Nova vas 72, Nova Vas,
spričevalo 9. razreda OŠ Tone Šraj Aljoša,
izdano leta 2006. gng-315315
Škof Dunja, Dolščaki 6/a, Rob, spričevalo
1. letnika SUAŠ v Ljubljani, izdano na ime
Hrovat Dunja. gnc-315119

Šprajcer Matej, Zelena pot 19, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2006. gns-315178
Šter Katarina, Frankovo naselje 128,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 2005. gny-315372
Šterk Maja, Cesta na belo 10, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika ESIC Kranj, izdano
leta 2008 in 2009. gne-315167
Šušteršič Helena, Rajnovšče 8, Novo
mesto, spričevalo Ekonomske šole Novo
mesto - ekonomski tehnik, izdano leta 2009.
gnu-315226
Tomažin Rizvić Vesna, Andreaševa ulica
9, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnh-315114
Trnkovski Jelena, Vojkova ulica 9/a,
Postojna, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Nova Gorica, št. I/Z-1485 Zdravstvena šola, izdano leta 2003, izdano
na ime Vukadinović Jelena. gny-315322
Turk Mateja, Turjaško naselje 9, Kočevje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2006. gnj-315212
Turk Špela, Il. Pie in Pina Mlakarja 2,
Novo mesto, maturitetno spričevalo in
spričevalo od 2. do 4. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2006, 2007 in
2008. gns-315078
Ugrin Nastja, Podgorje 5/a, Podgorje,
spričevalo 2. letnika Ekonomske gimnazije
Koper, izdano leta 2020. gnn-315408
Umer Ana, Kvedrova 14, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2009. gnw-315324
Umer Ana, Kvedrova 14, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2008. gnv-315325
Vajović Katja, Mala Cikava 9, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika šole Grm Novo
mesto, izdano leta 2010. gni-315288
Vavkan Vesna, Leše 70, Prevalje,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2006. gnd-315168
Vedinik Andreja, Trnovski pristan
6, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Vič, izdano leta 2003 in 2004.
gnu-315126
Veselinović Vesna, Jesenkova ulica 6,
Ljubljana, pred maturitetno spričevalo, izdal
RIC Ljubljana, leta 1998. gnl-315360
Visočnik Peter, Čečovje 27, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, št. 2258-III, izdano
leta 2003. gnh-315339
Volkner Maja, Kicar 135/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Biotehniške
šole Ptuj. gny-315147
Vrankovič
Nina,
Vodnikova
38,
Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2004 in 2006. gnr-315154
Vrbanc Robert, Sneberska cesta
154b, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola
in gimnazija Ljubljana, izdano leta 2006 in
2007. gng-315194
Vrbnjak Almira, Moravci 6, Mala Nedelja,
spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča
Ljutomer, izdano leta 2006. gnr-315379
Vrbnjak Nina, Mestni vrh 80, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Šolskega centra Ptuj smer trgovec, izdano leta 1998 do 2001.
gnp-315156
Vršec Robert, Žibertova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 2007. gnf-315391
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Vuk Barbara, Straška gora 4, Prevorje,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1.
do 4. letnika Poslovno komercialne šole v
Celju, izdano leta 2003, 2004, 2005 in 2006.
gnk-315261
Zadravec Matic, Gosposvetska cesta
12, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2008 in 2009.
gnu-315301
Zakotnik Jan, Bregarjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledine, izdano leta 2004. gne-315217
Zakotnik Jan, Bregarjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika, izdano leta 2000. gnf-315216
Zaplatič Benjamin, Tomšičeva 10,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne
rudarske šole v Velenju, izdano leta 2004
do 2007. gnu-315276
Zavec Dejan, Gabrnik 13, Juršinci,
spričevalo Trgovske šole, št. 3, izdano leta
2000. gnw-315299
Zelić Martin, Obala 107, Portorož - Portorose, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2008. gnm-315284
Ziegler Eva, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnw-315099
Zorič Maja, Golek 33, Krško, spričevalo
2. letnika Gimnazije Brežice, št. 464, izdano
leta 2007. gnr-315104
Zupančič Matjaž, Šubičeva ulica 1,
Mengeš, spričevalo 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo Srednje strojne in
kemijske šole, izdano leta 1996, 1997 in
1997. gnb-315295
Zupet Miroslav, Ljubljanska cesta
45, Šmarje - SAP, maturitetno spričevalo
Gimnazije Josipa Jurčiča Stična, izdano leta
1981. gng-315240
Žagar Aljaž, Masarykova ulica 25,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani. gnj-315087
Železnik Ines, Podlipa 66a, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, izdano leta 2006. gnd-315293
Žerak Sabina, Pohorska ulica 2, Celje,
spričevalo o končani OŠ Veržej, št. 816,
izdano leta 2005. gnx-315173

Drugo preklicujejo
Azanovski Aleksandar, Nova pot 7,
Kozina, potrdilo o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, izdano leta 2008 pri Agenciji za
promet. gnc-315169
Bačar Dušan, Mladinska 2, Izola Isola, vozno karto, št. 04492, izdal Veolia
transport. gns-315107
Balažič Jožef, Stara nova vas 33,
Križevci pri Ljutomeru, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500000876000, izdajatelj
Cetis Celje. gnw-315274
Bauman Nina, Zgornji Plavž 13a,
Jesenice,
študentsko
izkaznico,
št.
21080018, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnn-315158
Begić Admir, Devina 9, Slovenska
Bistrica, certifikat, št. IZO-07/1144, izdan
pri Šolskem centru Celje, leta 2007.
gnk-315336
Begić Avdo, Devina 9, Slovenska Bistrica,
certifikat, št. IZO-07/1145, izdan pri Šolskem
centru Celju, leta 2007. gnj-315337

BIG BANG d.o.o., Šmartinska cesta
152, Ljubljana, štampiljko z napisom BIG
BANG, spodaj Big Bang d.o.o., PE Big
Bang Maribor Europark Pobreška 18, 2000
Maribor. gnm-315334
Blejc Urban, Bistriška 2, Radomlje, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok
Šiška v Ljubljani. gng-315090
Božič Goran, Blanca 71, Blanca, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500009738000,
izdajatelj Cetis Celje. gnb-315320
Brezovar Laura, Mali vrh pri Šmarju 3,
Šmarje - SAP, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnx-315323
Brumen Uroš, Šišenska cesta 9a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
26102909, izdala Fakultata za gradbeništvo,
Ljubljana. gnt-315177
Cakor Haris, Ljubeljska 19, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gni-315388
Čosić Alen, Gorenjska ulica 2, Bled,
študentsko izkaznico, št. 19485623, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnj-315112
Čurič Anja, Artiče 12/a, Artiče, študentsko
izkaznico, št. 19459953, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gnv-315150
Doles Klavdia, Velike Bloke 77, Nova
Vas, študentsko izkaznico, št. 21090101,
izdala Fakulteta za družbene vede v
Ljubljani. gnm-315159
Ferlež Tina, Jačka 2/b, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 29007286,
izdala Naravoslovna tehnična fakulteta.
gnp-315331
Florjanič Mitja, Parmova ulica 1, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 19457835, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnl-315364
Gak Huso, Cinkarniška pot 13, Celje,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
št. IZO-08/3526, izdan pri Šolskem centru v
Celju, leta 2008. gnz-315221
Gaube Irena, Grušena 5, Pesnica pri
Mariboru, študentsko izkaznico, št. 11080125,
izdala Zdravstvena fakulteta. gnc-315394
Gregorinčič Laura, Ulica Kirbiševih 91a,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko
izkaznico, št. 21090174, izdala FDV.
gnq-315305
Guzej Karmen, Podhruška 10, Kamnik,
maturitetnega tečaja na Gimnaziji Antona
Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnl-315085
Hadžić Sead, St. Kanzian am Klopeiner
See Am Sonnenhang 2, Avstrija, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500016070000,
izdajatelj Cetis Celje. gnt-315102
Hostnik Andraž, Puščava 1, Mokronog,
študentsko izkaznico, št. 63090240, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnb-315120
Hudnik Kaja, Pržanjska ulica 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19480916,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnz-315171
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
enotni žig, z oznako G-1778, brez dodatne
oznake, in izkaznici pooblaščenih inženirjev:
Janez Ostanek, univ. dipl. inž. kem. tehnol.,
T-0571, Leopold Rihtaršič, univ. dipl. inž.
grad., G-2256. Ob-6057/10
Jalovec Sara, Prušnikova ulica 40,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnf-315291
Janeš Maja, Smelijevo naselje 47,
Stari trg pri Ložu, dijaško izkaznico, izdala
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Srednja grafična in medijska šola v Ljubljani.
gnp-315106
Kavalir Melinda, Kebetova 15, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 27091340, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gno-315082
Kelher Miha, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19372478,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnm-315384
Kopač Mateja, Kotnikova 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 06090169, izdala
Fakulteta za socialno delo. gne-315342
Košir Rebeka, Betonova 27, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19412016,
izdala Ekonomska univerza v Ljubljani.
gnw-315349
Kranjc Matic, Pot na Hreše 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41030024,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnt-315152
Lamot Izidor, Zavrh nad Dobrno 34a,
Dobrna, študentsko izkaznico, št. 28090057,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gnz-315346
Lavrič Petra, Preglov trg 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18050653, izdala
FF v Ljubljani. gnk-315161
Lesjak Matic, Most na Soči 40, Most na
Soči, študentsko izkaznico, št. 21070563,
izdala FDV v Ljubljani. gnu-315101
ljubi Rok, Hruševec 39, Straža,
študentsko izkaznico, št. 63040321, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gno-315407
Ljubič Iztok, Župančičeva 9, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 19408487, izdala
Ekonomska fakulteta. gnq-315330
Mesojedec
Vid,
Celovška
cesta
95A, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20070181, izdala Pravna fakulteta.
gnn-315258
Mezek Matej, Ledine 10, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 19792367,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb-315345
Miloš Dajana, Šajini 36, Dajla Novigrad,
Hrvaška, študentsko izkaznico, št. 18091355,
izdala Filozofska fakulteta. gnx-315352
Mišanović Danijel, Abramova ulica
14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63080302, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnb-315095
Mitić Vesna, Planina pri Sevnici 76,
Planina pri Sevnici, študentsko izkaznico,
št. 18080551, izdala Filozofska fakulteta.
gnb-315220
Munih Tomaž, Ulica Milana Klemenčiča 8,
Solkan, študentsko izkaznico, št. 64990142,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnd-315368
Najrajter Ervin, Šolska ulica 12, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 21090393,
izdala FDV. gnm-315259
Nemanič Domen, Habatova ulica 10a,
Trzin, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET.
gnl-315385
Nenadič Mirko, Mlinska pot 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 09995638,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gnz-315396
Novak Ivana, Veščica 24, Razkrižje,
študentsko izkaznico, št. 28030788, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnm-315184
Novak Matic, Šmartinska cesta 218A,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnt-315277
Omahen Boštjan, Gradiške Laze 19,
Šmartno pri Litiji, digitalno tahografsko
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kartico, št. 1070500000198010, izdajatelj
Cetis Celje. gnw-315399
Ostanek Lidija, Dolenje Medvedje selo
10, Trebnje, študentsko izkaznico, št.
06090055, izdala Fakulteta za socialno delo
v Ljubljani. gnu-315176
Pergar Aleksander, Selo 22, Zagorje ob
Savi, potrdilo o opravljeni poklicni maturi
Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje,
izdano leta 2003. gnl-315089
Peterka Žiga, Mala Loka 20, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 63090110, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gni-315138
Peterle Cencelj Meta, Vodovodna cesta
3 a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19473768, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnf-315091
Povhe Boštjan, Dolenji Boštanj 140,
Sevnica, študentsko izkaznico, št. 19475801,
izdala Ekonomska fakulteta. gne-315392
Primc Rok, Pod Strahom 54, Škofljica,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gng-315290
Pušljar Mateja, Škrjanče 4, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19455721,
izdala Univerza v Ljubljani. gne-315242
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
veljavnost carinskih klešč, št. 356, od 7. 9.
2010 dalje. Ob-6006/10
Robida Rok, Novo polje, Cesta XV/3,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63070170, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gns-315128
Rogel Jure, Skapinova ulica 23, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50050561, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnc-315144
Rojec Tea, Pšata 95, Domžale, študentsko
izkaznico, št. 19456181, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gnh-315189
Rok Andreja, Gortanova 20, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 21060537,
izdala FDV Ljubljana. gny-315397
Rožič Vojko, Grmada 10, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 63050102, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gne-315092
Selič Maruša, Suhadolčanova ulica
61, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41020074, izdala Medicinska fakulteta.
gnp-315256
Simendić Petra, Kermaunerjeva ulica
29, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19493600, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnk-315111
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana - Slovenske železnice, licenco,št. GE003869/0140/081
za vozilo RABA S 22, reg. št. LJ 65-0ED.
gnd-315193
Smukovič David, Račja vas 5, Cerklje ob
Krki, študentsko izkaznico, št. 61213423,
izdala Filozofska fakulteta v Mariboru.
gns-315203
Sodnik Gašper, VII. ulica - del 16B, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 23070581,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnp-315231
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Jan,
Prešernova
ulica
6, Logatec, študentsko izkaznico, št.
01008425, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnk-315086
Steržaj Dominik, Na vasi 15, Rakek,
dijaško izkaznico, izdala ERSŠG Ljubljana.
gnz-315121
Strmec Uroš, Breza 5, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 26108178, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnv-315175
Šćurk Ivica, Usnjarska cesta 9, Kamnik,
nacionalne poklicne kvalifikacije »izvajalec
zidanja in ometavanja, certifikat številka 415,
izdal Center za poslovno usposabljanje.
gnp-315235
Šebenik Transport d.o.o., Podpeška
cesta 275A, Notranje Gorice, licenco za
vozilo Mercedes Benz Atego z reg. št. LJ
X4-91T. gnt-315077
Škrilec Leon, Ulica Viktorja Kejžarja 6,
Jesenice, dijaško izkaznico, izdala Elektro
računalniška srednja šola in gimnazija
Ljubljana. gnw-315374
Štembal Katja, Cesta v Mestni log
41, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.

19408421, izdala Visoka poslovna šola.
gnx-315248
Tinta Katja, Gorenje polje 6, Deskle,
študentsko izkaznico, št. 19386856, izdala
Ekonomska fakulteta. gno-315311
Titan Jožef, Rankovci 22, Tišina, orožni
list, št. OM360030315, izdala UE Murska
Sobota. gnn-315358
Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova ulica
5, Mozirje, licenco, št. 0306346 za vozilo
MB ACTROS 2543 z reg. št. CE KL-499.
gnd-315247
Triglav Blaž, Ulica generala Maista 22,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
19454019, izdala Ekonomska fakulteta.
gnb-315370
Vunjak Dejan, Trdinova cesta 14, Šmarje
- Sap, dijaško izkaznico, izdala Srednja
glasbena šola Ljubljana. gnx-315398
Wltavsky Simon, Borova vas 1, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 27091073, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gng-315269
Žigič Žiga, Soteška pot 56, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste,
izdala 2007. gnb-315195
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