Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2010.10.08 14:42:58 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

79

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

8. 10. 2010

ISSN 1318-9182

Leto XX

Javni razpisi
Št. 093-18/2010/4
Ob-6130/10
Na podlagi 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 in 49/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09, 29/10) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011) Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za krepitev
nevladnih organizacij in spodbujanje
prostovoljstva
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljub
ljana.
2. Namen in predmet javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju
projektov za krepitev nevladnih organizacij
in spodbujanje prostovoljstva.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim
prijaviteljem zagotovilo sredstva za izvedbo
projektov, ki bodo vsebinsko usmerjeni na
naslednja vsebinska področja:
Sklop A:
A1 Spodbujanje delovanja horizontalnih
NVO mrež in njihovega povezovanja (aktivnosti usmerjene v mreženje in povezovanje
članov horizontalnih NVO mrež,, aktivnosti usmerjene v povezovanje horizontalnih
NVO mrež na področju zastopanja stališč
NVO v procesih vzpostavljanja sistemskih
pogojev za razvoj nevladnega sektorja, povezovanje horizontalnih NVO mrež na področjih spodbujanja stimulativnega okolja za
delovanje NVO ipd.). Priprava in izvajanje
usposabljanj ter izvedba svetovanj za NVO
ni upravičena aktivnost pod to točko javnega razpisa.
A2 Spodbujanje transparentnega in
odgovornega delovanja NVO (aktivnosti
usmerjene v oblikovanje in uveljavljanje kodeksa ravnanja/delovanja v NVO, promocija in uveljavljanje kakovostnega delovanja
NVO ipd).Priprava in izvedba usposabljanj
za NVO ni upravičena aktivnost pod to točko
javnega razpisa.
A3 Spodbujanje sodelovanja z nevladnimi organizacijami na mednarodni ravni,
krepitev identitete nevladnega sektorja (aktivnosti usmerjene v krepitev sodelovanja
z nevladnimi organizacijami iz tujine, predstavitve in prenos dobrih praks delovanja in

povezovanja nevladnih organizacij, krepitev
identitete nevladnega sektorja med NVO in
promocija v širši javnosti itd.).
A4 Spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom s poudarkom na kreiranju novih
zaposlitvenih možnosti v NVO, povečevanje družbene odgovornosti ter vzpostavljanje mehanizmov za trajnostno financiranje
NVO (identifikacija in analiza obstoječih primerov dobrega sodelovanja med NVO in
gospodarskimi subjekti, analiza sodelovanja
med nevladnim in gospodarskim sektorjem
v tujini, iskanje in vzpostavljanje novih stikov
in področij sodelovanja med NVO in gospodarskim sektorjem, razvoj in krepitev trajnejšega povezovanja z gospodarskimi subjekti,
oblikovanje in uveljavljanje modelov sodelovanja z gospodarstvom, krepitev družbene
odgovornosti, razvoj in uveljavljanje inovativnih mehanizmov financiranja).
A5 Spremljanje vključevanja NVO v procese priprave in oblikovanja javnih politik
(aktivnosti usmerjene v razvoj in implementacijo analitičnih orodij/metodologij za spremljanje in vrednotenje vključevanja NVO
v procese priprave in oblikovanja javnih politik). Pri načrtovanju in izvedbi projektov
prijavitelji upoštevajo besedilo Resolucije
o normativni dejavnosti.
Sklop B:
B1 Spodbujanje prostovoljstva v javni
upravi (razvoj in uveljavljanje različnih modelov za spodbujanje vključevanje prostovoljcev v delovanje javnih institucij, priprava
in izvedba aktivnosti namenjenih spodbujanju vključevanja javnih uslužbencev v prostovoljske aktivnosti, priprava in izvedba aktivnosti namenjenih promociji prostovoljstva
v javni upravi ipd.).
B2 Spodbujanje korporativnega prostovoljstva (razvoj in uveljavljanje različnih
modelov korporativnega prostovoljstva, priprava in izvedba aktivnosti namenjenih promociji korporativnega prostovoljstva, promocija korporativnega prostovoljstva med
gospodarskimi subjekti in v širši javnosti).
3. Upravičeni prijavitelji
3.1 Upravičeni prijavitelji za sklop A
Za sklop A so upravičeni prijavitelji na
javni razpis horizontalne mrežne nevladne
organizacije na nacionalni ravni s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki združujejo nevladne
organizacije iz različnih vsebinskih področij,
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, (zasebni) zavod ali ustanova;
– njihovi člani so nevladne organizacije
iz različnih vsebinskih področij in delujejo

na nacionalni ravni (dokazilo: ustanovni akt
in/ali drug ustrezni splošni dokument prijavitelja, Priloga št. 1);
– dokažejo, da za druge nevladne organizacije zagotavljajo podporo na različnih
področjih tj. področju informiranja, povezovanja, sodelovanja, usposabljanja, zagotavljanja različnih vrst tehnične ter strokovne
pomoči ter izvajajo aktivnosti pri reševanju
širših vprašanj, ki zadevajo NVO sektor, kot
so pravni okvir za delovanje NVO, financiranje NVO, zaposlovanje v NVO sektorju,
civilni dialog (ipd.) (dokazilo: ustanovni akt
in/ali drug ustrezni splošni dokument prijavitelja, Priloga št. 1 ter izpolnjen obrazec
št. 2: Podatki o prijavitelju in opis dejavnosti
prijavitelja).
Vsebinske/področne mrežne nevladne
organizacije niso upravičeni prijavitelji na
predmetni javni razpis. Vsebinske/področne
mrežne nevladne organizacije so nevladne
organizacije, ki združujejo nevladne organizacije z istega vsebinskega področja oziroma se ukvarjajo zgolj z enim vsebinskim
področjem (npr. izobraževanje in usposabljanje, kultura, starejši).
Posamezne nevladne organizacije ali
vsebinske/področne NVO mreže lahko sodelujejo na projektih, ki jih je prijavila horizontalna mrežna nevladna organizacija, le
kot partnerji in ne kot samostojni prijavitelji.
3.2 Upravičeni prijavitelji za sklop B
Za sklop B so upravičeni prijavitelji na
javni razpis nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, (zasebni) zavod ali ustanova;
– delujejo na področju razvoja in spodbujanja prostovoljskega dela (dokazilo: fotokopija ustanovnega akta in/ali drug splošni
dokument prijavitelja, Priloga št. 1);
– so imeli v letu 2009 najmanj 10.000,00 €
prihodkov (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega izida od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009,
Priloga št. 2).
3.3 Partnerstva in upravičenost partnerjev
Prijavitelji lahko za izvedbo posameznega projekta, v okviru določenega vsebinskega področja (A1-A5 in/ali B1-B2), pridobijo do 6 partnerjev – nevladnih organizacij,
vendar se te med posameznimi vsebinskimi
področji in/ali sklopi lahko razlikujejo. Iste
organizacije lahko sodelujejo pri izvedbi več
projektov.
Partnerji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
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– so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane in delujejo v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo zasebni
zavodi) (dokazilo: fotokopija ustanovnega
akta partnerjev, Priloga št. 1).
Ministrstvo si pridružuje pravico, da od
prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu,
bo strokovna komisija vloge takih prijaviteljev zavrnila.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Ministrstvo za javno upravo bo za sofinanciranje projektov v letu 2010 in 2011
okvirno namenilo:

Sklop A
Sklop B
Skupaj

Skupaj za 2010
in 2011
300.000,00
100.000,00
400.000,00

5. Višina zaprošenih sredstev
5.1 Maksimalna
višina
zaprošenih
sredstev za posamezen projekt v okviru
sklopa A
Maksimalna višina zaprošenih sredstev
za posamezen projekt v okviru sklopa A (od
A1 do A5) je 40.000,00 € skupaj za leti 2010
in 2011.
5.2 Maksimalna
višina
zaprošenih
sredstev za posamezen projekt v okviru
sklopa B
Maksimalna višina zaprošenih sredstev
za posamezen projekt v okviru sklopa B (B1
in B2) je 35.000,00 € skupaj za leti 2010 in
2011.
Projekti, ki jih bo Ministrstvo za javno
upravo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, bodo deležni sofinanciranja do višine
100% upravičenih stroškov projekta.
Sofinanciranje projektov je opredeljeno
v vzorcu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije in bo potekalo v več delih:
– (I) delovni kapital v višini 50% pogodbeno določene vrednosti;
– (II) 1. vmesno poročilo – 20% pogodbeno določene vrednosti;
– (III) 2. mesno poročilo – 20% pogodbeno določene vrednosti;
– (IV) končno poročilo – 10% pogodbeno
določene vrednosti.
Ministrstvo bo v letu 2010 upravičencem
predvidoma izplačalo delovni kapital za izvedbo projektov.
Okvirna proračunska sredstva za leto
2011 so odvisna od sprejetja proračuna za
2011. Ministrstvo se bo za odobrena sredstva zavezalo za plačila do 31. 12. 2010,
za nadaljnja plačila v letu 2011 pa glede
na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS oziroma zagotovljeno višino sredstev v okviru sprejetega proračuna za leto
2011.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva,
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Ministrstvo za javno upravo si pridružuje
pravico, da kolikor za posamezen sklop ne
bo predloženih ustreznih prijav (glede na zastavljena merila ocenjevanja), lahko finančna sredstva preusmeri na drug sklop.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali
od datuma objave javnega razpisa (datuma
pričetka izvajanja projektov) do 10. 11. 2011
(datum zaključka projektov).
Upravičenci morajo končni zahtevek za
izplačilo oddati do 15. 11. 2011.
Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12.
2011, vendar v skladu s plačilnimi roki, kot
jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
7. Stroški
7.1 Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki:
– so neposredno povezani z izvajanjem
prijavljenega projekta in predvideni v vlogi
na javni razpis;
– so nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta;
– so razumni, upravičeni in v skladu
z načeli dobrega finančnega poslovodenja
in upravljanja, zlasti glede stroškovne učinkovitosti;
– so naslovljeni na upravičenca ali partnerja.
V zvezi z izvajanjem projektov so upravičeni naslednji stroški:
– plače in drugi stroški dela zaposlenih
na projektu:
– vsi stroški dela (bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki delodajalca
in delojemalca);
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela);
– nadomestila plače ter drugi osebni
prejemki v skladu z veljavno zakonodajo
(boleznine do 30 dni, ipd);
– regres in povračilo stroškov dela
za čas dopusta za zaposlene na projektu,
v primeru, ko zaposleni na projektu ne dela
100% svojega delovnega časa, se upošteva
sorazmerni delež regresa in povračilo stroškov dela za čas dopusta.
– povračila stroškov v zvezi z delom na
projektu za prostovoljce (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, potni stroški
v zvezi z delom na projektu itd.);
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah,
plačila za delo preko študentskega servisa,
plačila po pogodbah o opravljenih storitvah
– npr. stroški vodenja projekta, stroški zunanjih sodelavcev, stroški prevajanja, stroški
oblikovanja, tiska, distribucije, oglaševanja,
stroški organizacije in izvedbe različnih dogodkov, stroški priprave strokovnih podlag,
svetovanj ipd.);
– posredni stroški – do 10% upravičenih
stroškov projekta – namenjeni so kritju splošnih stroškov poslovanja: telekomunikacij
(telefon, internet), elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, najem poslovnih prostorov
ipd. Kolikor so v izvajanje projekta vključeni
partnerji le-ti višino upravičenih posrednih
stroškov določijo s konzorcijsko pogodbo.
Navedene upravičene stroške lahko uveljavljajo tako prijavitelj kot partnerji.
7.2 Neupravičeni stroški
Neupravičeni so stroški:
– nakupa in gradnje nepremičnin, nakupa zemljišč;
– nakupa strojev, pohištva, prevoznih
sredstev ter druge opreme;
– nakupa IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.;
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– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– odpravnine, solidarnostne pomoči, različne bonitete, letne stimulacije in druge nagrade zaposlenim ter jubilejne nagrade;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni
v vlogi predloženi na javni razpis.
Neupravičene stroške krije prijavitelj ali
partner sam.
Stroški/izdatki morajo biti dokumentirani
z ustreznimi dokazili (npr. račun, pogodba,
potni nalog ipd.).
8. Merila za izbor prijaviteljev
Pri ocenjevanju projektov sklopa A bo
upoštevano:
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt projekta

Utemeljitev projekta, komplementarnost oziroma
nadgradnja obstoječih projektov/programov, opredelitev
dejavnosti, metod dela, pričakovanih učinkov in
rezultatov

60

Primernost in sposobnost prijavitelja in/oz.
partnerjev

Prijavitelj in/oziroma partnerji so primerni za izvedbo
projekta (poznavanje vsebine, kadri, finančni vidik)

10

Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta

Utemeljenost finančnega načrta in racionalnost porabe
sredstev

10

Skupaj

Maksimalno število točk

80 točk
Pri ocenjevanju projektov sklopa B bo
upoštevano:

Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt projekta

Utemeljitev projekta, komplementarnost oziroma
nadgradnja obstoječih projektov/programov, opredelitev
dejavnosti, metod dela, pričakovanih učinkov in
rezultatov

60

Primernost in sposobnost prijavitelja in/oz.
partnerjev

Prijavitelj in/oziroma partnerji so primerni za izvedbo
projekta (poznavanje vsebine, kadri, finančni vidik)

10

Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta

Utemeljenost finančnega načrta in racionalnost porabe
sredstev

10

Skupaj

Maksimalno število točk

80 točk
Podrobnejša razčlenitev meril je v razpisni dokumentaciji.
9. Postopek izbire projektov
Ministrstvo za javno upravo bo predloge
sofinanciranih projektov izbralo po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS in skladno s to objavo in razpisno
dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija Ministrstva za javno upravo. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odloči
predstojnik ministrstva, in sicer na podlagi
predloga strokovne komisije.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste
projektov za sofinanciranje za vsak sklop
posebej.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo
v okviru posameznega sklopa, ne glede na
vsebinsko področje (A1-A5, B1-B2) dosegli
višje število točk.
Za sofinanciranje bodo, ne glede na
sklop, predlagani projekti, ki bodo dosegli
minimalni kakovostni kriterij tj. najmanj 50
točk, do porabe sredstev.
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V primeru, da bo več predlaganih projektov v okviru posameznega sklopa doseglo enako število točk in bi bila z njihovo
uvrstitvijo na predlog liste za sofinanciranje,
presežena razpoložljiva sredstva za posamezen sklop, se bo o uvrstitvi projekta na
listo za sofinanciranje odločilo z žrebom, ki
ga bo opravila strokovna komisija.
Strokovna komisija si pridružuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila
oziroma obrazložitve o predlaganih projektih
ter načrtovanih stroških.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne dejavnosti
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta dejavnosti ter finančnega načrta. Prav tako si strokovna komisija pridružuje pravico znižanja
posameznih postavk v finančnem načrtu,
za katere meni, da so ocenjene previsoko in
zahteva prilagoditev finančnega načrta.
Če se prijavitelj ne strinja s predlogi strokovne komisije, se šteje, da odstopa od vloge.
10. Prijava na javni razpis
10.1 Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 25 dni od objave tega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 2. 11. 2010.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje prispeti na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21 (glavna pisarna, 5.
nadstropje), 1000 Ljubljana, do 2. 11. 2010,
do 12. ure.
10.2 Način predložitve vlog
Vloge je potrebno predložiti v treh (3)
tiskanih izvodih: (1) izvirniku in dveh (2) kopijah, ki so označeni z besedo »Original«,
»Kopija 1«, »Kopija 2«. Na e-nosilcu podatkov (npr. CD-ROM, DVD-ROM) morajo biti
priloženi obrazci: Opis projekta ter Finančni
načrt projekta. Drugih obrazcev in prilog ni
potrebno predložiti na e-nosilcu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj! – Vloga za javni razpis za sofinanciranje projektov za krepitev nevladnih organizacij in
spodbujanje prostovoljstva«. Na prvi strani
kuverte prijavitelji navedejo tudi svoj polni
naziv in naslov. Prijavitelji lahko uporabijo
obrazec iz razpisne dokumentacije (Priloga
št. 4: Označba vloge).
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se
štejejo kot prepozne in bodo prijaviteljem
vrnjene neodprte.
10.3 Število predloženih vlog in projektov
Prijavitelj lahko na javni razpis predloži 1
vlogo za sofinanciranje.
V okviru posameznega sklopa A in/ali
B lahko posamezen prijavitelj predloži največ 1 projekt za posamezno vsebinsko področje (A1- A5 in/ali B1 – B2).
Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za
sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga,
ki bo na ministrstvu evidentirana kot zadnja
prispela.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 3 dni
od izteka roka za oddajo vlog, v prostorih
Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana in ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in označene vloge in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
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12. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji
in predložena v 3 tiskanih izvodih (original,
2 kopiji).
Prijavitelj mora vlogi za sklop A priložiti
naslednje obrazce in priloge:
– izpolnjen obrazec št. 1: Podatki o prijavljenih projektih;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 2: Podatki o prijavitelju in Opis dejavnosti
prijavitelja;
– izpolnjen obrazec št. 3: Podatki o članih prijavitelja;
– podpisan in žigosan obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o sprejemanju in izpolnjevanju
razpisnih pogojev;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 5: Izjava partnerja o sprejemanju in izpolnjevanju razpisnih pogojev – kolikor projekte
izvaja v sodelovanju s partnerji za vse partnerje, ki sodelujejo pri izvajanju projektov;
– izpolnjen obrazec št. 6: Opis projekta
(za vsak prijavljen projekt);
– izpolnjen obrazec št. 7: Finančni načrt
projekta (za vsak prijavljen projekt);
– izpolnjen obrazec št. 8: Primernost in
usposobljenost prijavitelja in partnerjev (za
vsak prijavljen projekt).
Ter priloge:
– priloga št. 1: Ustanovni akt in/ali drug
ustrezen splošni dokument (prijavitelj in partnerji);
– priloga št. 3: Elektronski nosilec podatkov z obrazci Opis projekta in Finančni
načrt projekta.
Prijavitelj mora vlogi za sklop B priložiti
naslednje obrazce in priloge:
– izpolnjen obrazec št. 1: Podatki o prijavljenih projektih;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 2: Podatki o prijavitelju in opis dejavnosti
prijavitelja;
– podpisan in žigosan obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o sprejemanju in izpolnjevanju
razpisnih pogojev;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 5: Izjava partnerja o sprejemanju in
izpolnjevanju razpisnih pogojev – kolikor
projekte izvaja v sodelovanju s partnerji
(za vse partnerje, ki sodelujejo pri izvajanju
projektov);
– izpolnjen obrazec št. 6: Opis projekta
(za vsak prijavljen projekt);
– izpolnjen obrazec št. 7: Finančni načrt
projekta (za vsak prijavljen projekt);
– izpolnjen obrazec št. 8: Primernost in
usposobljenost prijavitelja in partnerjev (za
vsak prijavljen projekt).
Ter priloge:
– priloga št. 1: Ustanovni akt in/ali drug
ustrezen splošni dokument (prijavitelj in partnerji);
– priloga št. 2: Izkaz poslovnega izida
v obdobju 1. 1. 2009-31. 12. 2009;
– priloga št. 3: Elektronski nosilec podatkov z obrazci Opis projekta in Finančni
načrt projekta.
V primeru, da vlogi ne bodo priloženi vsi
navedeni obrazci in/ali priloge, bo komisija
v roku 5 dni od odpiranja vlog, prijavitelje
pozvala, da vloge v roku 5 dni dopolnijo.
Poziv za dopolnitev bo prijaviteljem posredovan po navadni in elektronski pošti. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za
dvig pošte.

Za sklop A bodo lahko dopolnili naslednje obrazce ali priloge:
– obrazec št. 1: Podatki o prijavljenih
projektih;
– obrazec št. 2: Podatki o prijavitelju in
opis dejavnosti prijavitelja;
– obrazec št. 3: Podatki o članih prijavitelja;
– obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o sprejemanju in izpolnjevanju razpisnih pogojev;
– obrazec št. 5: Izjava partnerja o sprejemanju in izpolnjevanju razpisnih pogojev;
– priloga št. 1: Ustanovni akt in/ali drug
ustrezen splošni dokument;
– priloga št. 3: Elektronski nosilec podatkov;
– manjkajoči izvod/a kopije vloge.
Za sklop B bodo lahko dopolnili naslednje obrazce ali priloge:
– obrazec št. 1: Podatki o prijavljenih
projektih;
– obrazec št. 2: Podatki o prijavitelju in
opis dejavnosti prijavitelja;
– obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o sprejemanju in izpolnjevanju razpisnih pogojev;
– obrazec št. 5: Izjava partnerja o sprejemanju in izpolnjevanju razpisnih pogojev;
– priloga št. 1: Ustanovni akt in/ali drug
ustrezen splošni dokument;
– priloga št. 2: Izkaz poslovnega izida
v obdobju 1. 1. 2009-31. 12. 2009
– priloga št. 3: Elektronski nosilec podatkov;
– manjkajoči izvod/a kopije vloge.
V primeru, da prijavitelji vlogi ne bodo
priložili obrazcev št. 6, št. 7 ali št. 8, komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi
vlog, temveč bo vloge ovrednotila z upoštevanjem predloženih obrazcev in prilog.
V primeru, da bi bili prijavitelji oziroma predlagani projekti izbrani za sofinanciranje, bo
Ministrstvo za javno upravo pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju zahtevalo dopolnitev manjkajočih podatkov.
Pri preverjanju popolnosti vlog bodo
upoštevani le predloženi natisnjeni obrazci
v izvodu, ki bo označen kot original in ne
obrazci shranjeni na elektronskem nosilcu
ali kopiji.
13. Zavrnitev in zavržba vlog oziroma
predlogov projektov:
– Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 10. poglavju javnega
razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
– Zavrnjeni bodo predlogi projektov:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije;
– ki na podlagi meril za ocenjevanje ne
bodo dosegle zadostnega števila točk.
14. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih
skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje
o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje
v 60. dneh od dneva odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo: http://www.
mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/nacionalni_razpisi/.
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Varovanje osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
15. Sklenitev pogodb
Z izbranimi prijavitelji bo Ministrstvo za
javno upravo sklenilo pogodbe o sofinanciranju.
16. Pritožba
Zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev
pritožba ni dovoljena, temveč lahko prijavitelji
in stranski udeleženci sprožijo upravni spor
zoper sklep Ministrstva za javno upravo.
Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži
v 30. dneh od vročitve sklepa na Upravno
sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.
Sprožitev upravnega spora ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/nacionalni_razpisi/, naročite jo lahko tudi po elektronski pošti: polonca.sega@gov.si ali miha.ulcar@gov.si.
Dodatne informacije in vprašanja
v zvezi z razpisom so na voljo na Ministrstvu za javno upravo, kontaktni osebi:
Polonca Šega, elektronski naslov: polonca.sega@gov.si, Miha Ulčar, elektronski naslov: miha.ulcar@gov.si oziroma na spletni
strani: http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/nacionalni_razpisi/, kjer
bodo objavljeni tudi odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom. Vprašanja
in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in
dokumentacijo javnega razpisa morajo biti
zahtevana v pisni obliki po elektronski pošti
na prej navedena naslova in sicer najkasneje do 27. 10. 2010. Kolikor bodo vprašanja
posredovana po tem datumu, odgovori ne
bodo posredovani.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 252312-10-0015
Ob-6117/10
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija RS
za okolje) na podlagi 97. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl.
US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US:
U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09; v nadaljevanju:
ZVO-1), Pravilnika o monitoringu ponorov
emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal,
spremembe rabe tal in gozdarstva (Uradni
list RS, št. 50/10) in 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
UPB4, 126/07 – ZUP-E in 48/09) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila
za opravljanje dejavnosti stanja okolja
na področju tal, vode in zraka
I. Predmet javnega razpisa
Agencija RS za okolje je v skladu
s 97. členom Zakona o varstvu okolja zadolžena za izvajanje monitoringa stanja
okolja. Izvajanje monitoringa ponorov in
emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal,
spremembe rabe tal in gozdarstva lahko
država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu
zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh pojavov, izbranemu na podlagi
javnega razpisa.
Predmet razpisa je izdaja javnega pooblastila za izvajanje monitoringa ponorov in
emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal,
spremembe rabe tal in gozdarstva v skladu

z določbami Pravilnika o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe
tal, spremembe rabe tal in gozdarstva.
Zakonska podlaga za izvajanje navedene naloge je 97. člen ZVO-1 in Pravilnik
o monitoringu ponorov emisij toplogrednih
plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal
in gozdarstva.
II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila: upravičenci do pridobitve javnega
pooblastila za izvajanje monitoringa ponorov
in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal,
spremembe rabe tal in gozdarstva v skladu
z določbami Pravilnika o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe
tal, spremembe rabe tal in gozdarstva so
javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen
in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega
pooblastila.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelji za pridobitev javnega pooblastila morajo vložiti vlogo za pridobitev
pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami
in dokazili.
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
Splošni pogoji:
a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) mora biti ustanovljen za izvajanje opazovanja (monitoring) tal.
Strokovni pogoji:
a) poznavanje IPCC metodologije za področje LULUCF in AFOLU;
b) mednarodne izkušnje na področju
predvidenih aktivnosti;
c) dostop in izkušnje z delom s podatkovnimi bazami (priprava podatkov, preračunavanja, interpretacija) v skladu s pravili poročanja/mednarodno metodologijo IPCCC
GPG 2003 in 2006);
d) poznavanje in izkušnje pri nacionalnem poročanju na področjih, ki se vsebinsko
navezujejo na LULUCF (poročanje v okviru
UNECE in FAO).
Pooblastilo se izdaja za obdobje petih
let. Pooblaščenec je dolžan dejavnost, ki je
predmet javnega pooblastila, izvajati skladno s programom, ki ga pripravi Agencija
RS za okolje.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih,
ki jih določa 103. člen ZVO-1.
IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom
za odločanje o ustreznosti vlog, bo tekom
postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno
pooblastilo bo podeljeno vsem, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz javnega
razpisa ter razpisne dokumentacije.
V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletni strani Agencije RS za
okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Vse ostale informacije v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti pri: Tajda Mekinda Majaron, tel. 01/478-44-27.
VI. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni
obliki na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti
v vložišču Agencije RS za okolje.
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Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj
navedeni naslov prispela do 5. novembra
2010 do 14. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Nepravilno označene vloge strokovna komisija ne bo obravnavala, nepopolne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevani
razpisnih pogojev) pa bodo zavrnjene.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor
Agencije za okolje z odločbo.
Agencija RS za okolje
Ob-6099/10
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, ki ga je
sprejel Upravni odbor Kemijskega inštituta,
objavljamo
razpis
“Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemno doktorsko delo na področju
kemije in sorodnih ved”
Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1.000,00 €.
Pravico sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalci s slovenskim državljanstvom, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na področju kemije in
sorodnih ved po 9. oktobru 2009. Pravico do
sodelovanja imajo tudi vsi raziskovalci, ki so
večino doktorskega dela opravili v Sloveniji
in kandidati, ki iz utemeljenih razlogov niso
uspeli sodelovati na natečaju v letu 2009.
Prijavljene kandidate bo ocenjevala strokovna komisija v naslednji sestavi: dr. Robert Dominko, dr. Jožica Friedrich, doc. dr.
Gregor Mali, doc. dr. Janez Mavri in prof. dr.
Janez Plavec.
Javne predstavitve doktorskih del kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge, bodo
v četrtek, 18. novembra 2010, ob 13. uri
v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta.
Predložitev prijav: do 8. novembra 2010,
na naslov: Brigita Pirc, Razpis za Preglove
nagrade KI, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana.
Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega pomena,
– po en izvod doktorskega dela,
– po en izvod člankov, povezanih z doktorskim delom, ki so bili objavljeni v revijah
s faktorji vpliva,
– izpisek člankov iz baze Cobiss,
– izpis citiranosti vseh del na podlagi
Web of Science (posebej označiti dela, ki
so del doktorata).
Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi izbrala do tri nagrajence. Dobitniki nagrad bodo razglašeni na prednovoletnem
sprejemu direktorja inštituta v prvi polovici
decembra 2010.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 55/2010
Ob-6145/10
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Stegne 21/c, na podla-
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gi sklepa 18. seje sveta z dne 5. oktobra
2010, objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije
v letu 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma
sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov
in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje
socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2011 načrtuje:
a) za invalidske
organizacije:
b) za humanitarne
organizacije:
Skupaj

14.311.038,30 €
7.705.943,70 €
22.016.982,00 €.

3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo:
a) Invalidske organizacije, ki so ta status
pridobile z odločbo pristojnega ministrstva
po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02).
b) Humanitarne organizacije (splošne
dobrodelne organizacije, organizacije za
kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 98/03).
Organizacije pod a) in b) morajo skladno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08 in
9/09 v nadaljevanju: pravilnik) izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– da izvajajo najmanj en posebni socialni
program ali program nacionalnega pomena
za funkcionalno, socialno ali zdravstveno
ogrožene posameznike s celotnega območja države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo
v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2011, iz katerega so razvidni delovanje organizacije
(poslovanje in posebne aktivnosti), programi
in storitve in naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila
o izvedbi programov v skladu s 23. členom
pravilnika, če so prejele sredstva za preteklo leto,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter
programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih
in humanitarnih organizacijah.
4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno ovrednotene letne delovne programe
na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na
spletni strani FIHO http://www.fiho.si ali ga

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prevzamejo na sedežu fundacije, Ljubljana,
Stegne 21 c, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoten letni
delovni program (drugi odstavek 12. člena
pravilnika).
Kandidati za sredstva fundacije morajo
k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
invalidske organizacije,
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
humanitarne organizacije,
– pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2010 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2010 prejemali
sredstva iz navedenih naslovov,
– fotokopije predračunov za morebitno
prijavljene naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje, v skladu z določili Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO,
– fotokopije pogodb z evropsko komisijo.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je
treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 1000 Ljubljana, Stegne 21 c.
V zgornjem kotu na prednji strani ovojnice
je treba napisati: »Ne odpiraj, vloga na
javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji
strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako,
da gre za invalidsko oziroma humanitarno
organizacijo.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije
po razpisanem roku za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije in navodila
v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni
dan, od 9. do 12. ure po tel. 01/500-77-00
ali osebno v prostorih fundacije.
6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
fundacije bosta v sedmih dneh po končanem razpisnem roku odprli pravočasno poslane vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo
razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za
pridobitev sredstev fundacije za leto 2011.
Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje
Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor
o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.
Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno
pozoveta tiste organizacije, katerih vloge
niso bile popolne, da jih v 8 dneh dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih organizacije
v zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo
in se jim z obrazložitvijo vrnejo.
7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
fundacije invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika pripravili predlog razporeditve sredstev
fundacije za leto 2011 in ga posredovali
v razpravo in odločitev svetu FIHO.
Sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2011 bodo invalidske in humanitarne organizacije prejele
v 15 dneh od odločitve na seji sveta. Zoper
sklep sveta o razporeditvi sredstev, s katerim bo odločeno o posamezni vlogi na
javni razpis, lahko invalidska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni po
prejemu sklepa vloži pritožbo na nadzorni
odbor FIHO.
Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim bodo dodeljena sredstva,
bo poleg sklepa sveta fundacije poslana
v podpis pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem
in uporabo dodeljenih sredstev skladno
z določili pravilnika. Organizacijam se bodo
odobrena sredstva začela dodeljevati potem, ko bosta pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki.
8. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva
za izvajanje programov in delovanja bodo
invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev fundacije v letu 2011
manjši ali večji od načrtovanega, bo svet
fundacije sprejel sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo
sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS.
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS
Št. 014-3/2010
Ob-6093/10
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 57/10) v povezavi
s Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list
RS, št. 16/04 in spremembe) Statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03),
objavlja Občina Majšperk (v nadaljevanju:
občina), Majšperk 32a, 2322 Majšperk
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 re-
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miz 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.
4. Višina sredstev: višina sredstev je
721,00 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 prejemnika,
– 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 do zaključka tega javnega razpisa, na
spletnih straneh Občine Majšperk in v vložišču občine.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk ali
jo osebno vložijo v vložišču občine, in sicer
najkasneje do vključno 20. 10. 2010 (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 21. 10. 2010, ob 11. uri,
v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk. 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 dokumentacij.
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: www.majsperk.si. ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan, v času uradnih ur občinske
uprave Občine Majšperk.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan oziroma e-pošti.
Občina Majšperk
Št. 60502-01/2010-1
Ob-6096/10
Občina Komen objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 58/10), določil Odloka
o rebalansu proračuna Občine Komen za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 75/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud
učencem, dijakom in študentom
v Občini Komen za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom
in študentom v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 58/10), Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 75/10), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08).
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih
spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake
in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih
dejavnostih.
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov in
študentov pri:
– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posameznih
predmetnih področij, športnih tekmovanjih,
glasbenih tekmovanjih, natečajih, drugih
dopolnilnih oblikah izobraževanja in drugih
aktivnostih.
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4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so
učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol
ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Komen,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in
več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo
statusa zasebnika oziroma samostojnega
podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca, ga
v postopku dodeljevanja denarnih spodbud
zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski
račun prosilca.
5. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 3.968,00 EUR. Sredstva
so zagotovljena na proračunski postavki
190612 »Enkratne denarne pomoči študentom«.
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 21 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci
dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni
Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen
in pisarni št. 13, pri Soraji Balantič, na voljo
pa je tudi na spletni strani Občine Komen:
http://www.komen.si.
9. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in
na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati
mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto
2010/2011,
– spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih
izpitih za preteklo šolsko leto 2009/2010,
– fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih,
drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in
drugih aktivnostih za preteklo šolsko leto
2009/2010,
– izjavo o nezavajujočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika oziroma
samostojnega podjetnika.
Komisija lahko naknadno zahteva predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo
resničnosti navedb v vlogi in priloženi dokumentaciji.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Vloga mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev
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denarnihspodbud
spodbud učencem,
štuJavni razpis za dodelitev denarnih
učenem,dijakom
dijakominin
študentom v Občini Komen za leto 2010
dentom v Občini Komen za leto 2010«. Na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA

OBČINA KOMEN
KOMEN 86
6223 KOMEN
»Ne odpiraj - vloga na javni razpis za
dodelitev denarnih spodbud učencem,
dijakom in študentom v Občini Komen
za leto 2010«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno
pisarno Občine Komen, do 13. ure zadnjega
dne (21. dan).
Za prepozne se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošto v razpisanem roku ali ni
bila predložena v sprejemno pisarno Občine
Komen v razpisanem roku.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
11. Obravnava vlog
Po poteku razpisanega roka bo strokovna komisija najkasneje v osmih dneh od
zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki
bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku
8 dni od prejema obvestila dopolni vlogo.
Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Vloge, ki
jih oddajo neupravičene osebe in prepozno
prispele vloge se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih vlog in jih ocenila na podlagi meril
za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud
učencem, dijakom in študentom v Občini
Komen ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev.
12. Obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo
prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije.
Izbranim učencem, dijakom in študentom
bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter o višini dodeljenih sredstev.
Občina Komen
Št. 01401-6/2010

Ob-6102/10

Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
za opravljanje rednega vzdrževanja in
organiziranja obnavljanja občinskih javnih
cest ter drugih prometnih površin v Mestni
občini Maribor in za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju: koncesija javne službe).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naročnik: Mestna občina Maribor.
Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje lokalne
gospodarske javne službe za opravljanje
rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih
prometnih površin v Mestni občini Maribor
in za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Mestni občini
Maribor.
Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
Cilji, ki jih zasleduje koncedent
1. Koncesionar bo moral v obdobju
trajanja koncesije (15 let) skrbeti za redno
vzdrževanje občinskih lokalnih cest v skladu
z zakonom in odlokom občine;
2. za vzdrževanje prometnih površin,
objektov in naprav na, ob ali nad voziščem
državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju
prometa skozi naselja;
3. za vzdrževanje prometne signalizacije in javne razsvetljave in
4. za odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode.
Pravne podlage:
– Zakon o javno zasebnem partnerstvu
/ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06);
– Zakon o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP);
– Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni
list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 –
ZLDUVCP);
– Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10);
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/04 – UPB1; 70/08 in 109/09);
– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV
št. 12/09);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin
v Mestni občini Maribor in za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Mestni občini Maribor (MUV
št. 16/2010);
– Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor (MOV,
št. 22/09).
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čišče-

nja komunalne in padavinske odpadne vode
v Mestni občini Maribor (MUV št. 22/09);
– Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor (MUV
št. 1/2'010);
– Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98);
– Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 34/08).
1. Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih
predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo
biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma
priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
2. Pogoji za pravilnost vloge
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
3. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko
interesenti dobijo pri kontaktni osebi Vili Eisenhut, e-pošta: vili.eisenhut@maribor.si,
tel. 02/220-14-12.
4. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje štiri dni pred
potekom roka za oddajo prijave spremeni
in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na
spletni strani Mestne občine Maribor: www.
maribor.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev
oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijaviteljii morajo svoje prijave osebno
ali priporočeno po pošti predložiti v dolo-
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čenem razpisnem roku, v zaprti ovojnici,
na naslov: Mestna občina Maribor, Heroja
Staneta 1, 2000 Maribor.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
»Koncesija javne službe«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do
9. novembra 2010, do 12. ure.
6. Rok trajanja koncesije: koncesijska
pogodba bo sklenjena za določen čas, in
sicer za dobo 15 let.
7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– ponujena cena oziroma nadomestilo za
izvajanje koncesije,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del.
8. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Prijavitelji morajo izjave predložiti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo
predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki
ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo
po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika
8. Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti
upravne odločbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Maribor: www.
maribor.si
Mestna občina Maribor
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Javne dražbe
Št. 478-0007/2009-6
Ob-6114/10
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in 38. do 42. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), sklepa Občinskega sveta Občine Apače z dne
23. 6. 2010, objavlja Občina Apače
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina
Apače, Apače 42B, 9253 Apače.
2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je stavbno zemljišče,
na katerem se nahaja poslovno stanovanjski objekt - nekoč stara šola, evidentirana
v registru kulturne dediščine kot nepremična kulturna dediščina in sicer: parc. št. 53/2
sadovnjak, v izmeri 554 m2, parc. št. 53/3
stavbišče 1092 m2, parc. št. 846/17 pašnik,
v izmeri 260 m2, vse v k.o. Apače, za izklicno
ceno: 25.000 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Zemljišča so na prodaj po načelu videno
– kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Kupnina ne zajema stroške komunalne opreme, stroškov priključkov objektov na javno
infrastrukturo in priključnih taks. Kupec se
zaveže na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do svojega
zemljišča oziroma geodetsko odmero.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na transakcijski
račun Občine Apače, št. 01395-0100019544
v osmih dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi. Plačilo
celotne kupnine v prej navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne
vrne. Po poplačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo
podan predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži
njegovo varščino.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v sredo, dne 27. oktobra 2010
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Apače, Apače
42B, 9253 Apače. Javna dražba bo za vse
parcele potekala v prostorih Občine Apače,
Apače 42B, Apače.
5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na račun Občine Apače,
št. 01395-0100019544,odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba za staro šolo«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne

dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe Občini Apače, Apače 42B, Apače
predložijo v sprejemno pisarno pisno vlogo
najkasneje do srede, dne 27. 10. 2010 do
8. ure.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Ustavitev postopka: Občina Apače si
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
lahko komisija za vodenje in nadzor prodaje nepremičnin začeti postopek kadarkoli
brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Apače vsak delovni dan,
v času uradnih ur, pri Meliti Vučković, tel.
št. 02/569-85-54.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, 14/07, 55/09) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10). Javna dražba, dražbena pravila in
osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Apače, wwww.
obcina-apace.si.
Občina Apače
Ob-6116/10
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob-

čin (Uradni list RS, 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
2. Predmet prodaje: stanovanje na Bevkovi ulici 4, na Dobrovem.
Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju – zahod, objekta Bevkova ulica 4,
Dobrovo, na parc. št. 1976/6, k.o. Biljana..
Stanovanje ima kuhinjo, dve sobi, kopalnico,
dva balkona, klet in garažo. Računska površina stanovanja znaša 68 m2. Stanovanje
je, razen beleža, dobro vzdrževano, tlaki in
stavbno pohištvo pa je obrabljeno skladno
s časom uporabe. Ogrevanje je klasično,
z uporabo dveh lončenih peči.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti
sklenjena v sedmih dneh po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Brda.
4. Izklicna cena je 82.856,00 €. Izklicna
cena je tudi najnižja cena za prodajo nepremičnine.
5. Najnižji znesek višanja je 500, 00 €.
6. Kupec mora kupnino poravnati na transakcijski račun Občine Brda,
št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije, v sedmih dneh od sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški
knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine.
7. Javna dražba se bo vršila v prostorih
občinske uprave, v torek, 26. 10. 2010 z začetkom ob 9. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 8.285,60 € na transakcijski
račun Občine Brda, št. 01207-0100014109
s sklicem, za namen javne dražbe, stanovanje na Bevkovi ulici 4 na Dobrovem.
9. Dražitelji, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno
najkasneje v 8 dneh po končani javni dražbi. Dražitelju, ki uspe, se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino in predložijo dokazilo
o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe,
in ki je notarsko overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
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osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
11. Nepremičnina pod točko 2 se prodaja po načelu videno – kupljeno, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake
predmeta prodaje. Vse stroške v zvezi z odkupom objekta, priprave pogodbe, overitev
po notarju, vpis v zemljiško knjigo, davek na
promet nepremičnin, nosi kupec.
Nepremičnina se draži z zviševanjem
cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot
uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše
potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Komisija za izvedbo postopka javne
dražbe lahko s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
12. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Brda, tel. 05/335-10-30, ali po mailu:
info@obcina-brda.si.
Občina Brda
Št. 478-353/2010
Ob-6134/10
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS,
38/05 in 24/06), z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova
Gorca za leto 2010 in Dopolnitve letnega
načrta programa razpolaganja s stvarnim
premoženjem, ki ga je sprejel župan dne
2. 7. 2010, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Opis predmeta javne dražbe: nepremičnina parc. št. 458/1, k.o. Rožna dolina,
v izmeri 385 m².
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem posamezne nepremičnine
bo sklenjena prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 458/1, k.o. Rožna dolina, v izmeri 385 m²
je 42.350,00 EUR, najnižji znesek njenega
višanja pa 400,00 EUR.
K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v roku 8 dni po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača
v navedenem roku. Mestna občina Nova
Gorica ima v tem primeru pravico obdržati
varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
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Gorica, v stekleni dvorani, in sicer v torek,
dne 9. 11. 2010, s pričetkom ob 13. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred
začetkom javne dražbe plačati varščino
v višini 10% izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TTR Mestne občine Nova
Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na
št. 28-75833-7221002-2008. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj
za sodelovanje na javni dražbi. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se plačana varščina vrne brez
obresti v roku 15 dni po zaključeni javni
dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino
in ne bodo pristopili k javni dražbi, Mestna
občina Nova Gorica varščino obdrži. Kolikor
dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe v roku 15 dni, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator
javne dražbe obdrži vplačano varščino.
8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred
pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo
o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne
dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov,
fizična oseba veljaven osebni dokument in
pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za
licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine,
ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del
pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse
informacije v zvezi z javno dražbo lahko
dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba
I/21) ali na tel. 05/33-50-146.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 478-53/2010
Ob-6144/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 22/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
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sto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
Predmet prodaje so nepremičnine v ZKV
248, k.o. Šentpeter (1460), navedene v tabeli:

Podatki o nepremičnini
Zap. št.

Izklicna cena
nepremičnine (EUR)

Akontacija
komunalnega
prispevka (EUR)

Parc. št.

Vrsta rabe

Površina
(m2)

1.

160/160

pašnik

766

34.470,00

10.772,00

2.

160/162

pašnik

711

31.995,00

10.414,00

3.

160/220

pašnik

729

32.805,00

10.531,00

4.

160/259

pašnik

720

32.400,00

10.472,00

V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedene nepremičnine nahajajo v območju
stavbnih zemljišč, EUP: OTO/1-a, podrobnejše površine PNR: SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava. Nepremičnine so komunalno opremljene (na zemljiški
parceli se nahaja priključni jašek kanalizacije, vodovodni priključek, prosto-stoječa elektro omarica, uvoz na zemljiško parcelo).
Nepremičnina parc. št. 160/259, k.o.
Šentpeter se nahaja v območju varovanja
kulturne dediščine: Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) na območjih arheoloških najdišč,
ki so registrirana kulturna dediščina, velja,
da ni dovoljeno posegati v prostor na način,
ki utegne poškodovati arheološke ostaline.
Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo
ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri
katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno,
izvede arheološke raziskave in rezultate
upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr.
pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega
dovoljenja, gradnji).
Nepremičnina parc. št. 160/160, k.o.
Šentpeter je na delu obremenjena s komunalnim vodom – kanalizacijo, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
Nepremičnina parc. št. 160/162, k.o.
Šentpeter, je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
Najnižji znesek višanja vseh navedenih
nepremičnin je 2.000,00 EUR. Predmet višanja je izklicna cena nepremičnin.
Izklicna cena ne vključuje akontacije komunalnega prispevka in pripadajočega davka – 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
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premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno za
nakup nepremičnine.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine, akontacije
komunalnega prispevka in po plačilu vseh
stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest, s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni
zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino (cena dosežena na javni dražbi) bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še:
– akontacijo komunalnega prispevka, kot
izhaja iz tabele. Navedena akontacija komunalnega prispevka za zgrajeno cestno,
vodovodno, kanalizacijsko omrežje, javno
razsvetljavo in objekte ravnanja s komunalnimi odpadki je izračunana na podlagi
Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 62/10), ob upoštevanju velikosti celotne
zemljiške parcele in ocenjene neto tlorisne
površine objekta 180 m2. Plačana akontacija komunalnega prispevka se upošteva pri
izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka, zato ne zapade pod plačilo DDV.
Plačani znesek se revalorizira ob upoštevanju mesečnega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin po podatkih Statističnega urada
RS, od dneva plačila dalje,
– pripadajoči davek (20% davek na dodano vrednost) in vse ostale stroške v zve-

zi s prenosom lastništva (stroške notarske
overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 25. 10. 2010, in sicer:
– za parc. št. 160/160, k.o. Šentpeter,
ob 8. uri;
– za parc. št. 160/162, k.o. Šentpeter,
ob 8.15;
– za parc. št. 160/220, k.o. Šentpeter,
ob 8.30;
– za parc. št. 160/259, k.o. Šentpeter,
ob 8.45.
Dražitelji se bodo morali pred začetkom
javne dražbe, za posamezno nepremičnino,
izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234,
s sklicom št. 47820-30-2010, z navedbo
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namena nakazila: Javna dražba – navesti
parc. št. nepremične, k.o. Šentpeter.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za
premoženjske zadeve, tel. 07/39-39- 293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 71/2010
Ob-6094/10
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj
Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 19. seje
Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 27. septembra 2010 razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Šolskega centra
Slovenj Gradec
za mandatno obdobje petih let od 31. 12.
2010 dalje.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu
s 55. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 38/05), in sicer:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj in
– program vodenja zavoda za mandatno
obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega
izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje
v enem letu po začetku mandata.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom z opisom delovnih
izkušenj in programom dela za mandatno
obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
označeni kuverti na naslov: Svet Šolskega
centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11,
2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Razpis
za direktorja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Svet zavoda Šolskega centra
Slovenj Gradec
Št. 900-2/2010
Ob-6095/10
Svet Centra za socialno delo Slovenske
Konjice razpisuje na podlagi 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2), 24. člena Statuta Centra
za socialno delo Slovenske Konjice in sklepa 5. seje Sveta zavoda z dne 28. 9. 2010,
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Slovenske Konjice.
Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/a kandidat/ka, ki poleg splošnih
zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,

upravne, pravne sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije in teološke
smeri z ustrezno specializacijo) in 5 let delovnih izkušenj, ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– da ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom Republike Slovenije
za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu/ji
mandat preneha na podlagi zakona.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom, opisom dosedanjega dela in referencami, naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni
po objavi razpisa na naslov: Center za socialno delo Slovenske Konjice, Mestni trg
18, 3210 Slovenske Konjice, z oznako« Ne
odpiraj – razpis za direktorja/direktorico«.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo
Slovenske Konjice
Ob-6192/10
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami) in 29. člena Statuta Splošne
bolnišnice Celje z dne 27. 9. 2007, Svet
zavoda Splošne bolnišnice Celje objavlja
prosto delovno mesto
strokovnega direktorja bolnišnice
(m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo medicinske smeri;
– imajo opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda;
– imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imajo ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– predložijo program dela in razvoja medicinske stroke v zavodu, s poudarkom na
ukrepih racionalizacije v zdravstvu.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
8 dni od dneva objave, rok v katerem bodo
kandidati/ke obveščeni o izboru, pa 30 dni
po objavi tega razpisa.
Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor,
3000 Celje, z oznako: »razpis za strokovnega direktorja«.
Splošna bolnišnica Celje
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Druge objave
Št. 011-45/2010
Ob-6121/10
Na podlagi Sklepa Vlade RS,
št. 01400-5/2009/2 z dne 26. 2. 2009, objavljam
javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da
kandidirajo za člana upravnega odbora
Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije (TIA)
(1) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo objavlja javni poziv, s katerim
poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana upravnega odbora TIA.
Predmet poziva je zbiranje predlogov za
imenovanje treh predstavnikov gospodarstva in šestih predstavnikov ustanovitelja.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
(2) Splošni pogoji za akreditacijo kandidatov za imenovanje v organe upravljanja javnih zavodov, javnih skladov in javnih
agencij so:
1. Izobrazba:
– stopnja izobrazbe;
– dodatno izobraževanje in usposabljanje;
– končano usposabljanje za člane
nadzornih upravni odborov ali upravnih odborov družb.
2. Znanje in izkušnje:
– ustrezne delovne izkušnje;
– poznavanje delovanja javne institucije;
– znanje svetovnega jezika (angleščina);
– mednarodno udejstvovanje in multikulturne izkušnje.
3. Managerske in voditeljske sposobnosti:
– sposobnost strateškega vodenja in
sooblikovanja poslovnih modelov;
– sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega
dela.
4. Drugo:
– poslovni ugled in moralna integriteta;
– splošna razgledanost, poznavanje
delovanja institucij s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije ter poznavanje
njihove aktualne problematike, pozitiven odnos do znanosti;
– pripravljenost na intenzivno delo
v času trajanja funkcije;
– sposobnost objektivnega reševanja
konflikta interesov;
– izjava oziroma dokazilo, da kandidat
ni funkcionar v izvršilni veji oblasti.
Posebni pogoji za akreditacijo kandidatov za imenovanje v organ upravljanja javne
agencije so določeni v ustanovitvenem aktu
– 14. členu Sklepa o ustanovitvi TIA, (Uradni
list RS, št. 12/04 in 75/06), določa, da morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti najmanj univerzitetno izobrazbo,
– so strokovnjaki s področja dela oziroma dejavnosti agencije,
– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-

nja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– niso zaposleni v agenciji,
– niso funkcionarji v izvršilni veji oblasti,
– ne opravljajo dela oziroma dejavnosti
na področju, kjer obstaja možnost konflikta
med njihovimi zasebnimi in javnimi interesi
na strani agencije.
(3) Kandidati morajo posredovati življenjepis za akreditacijo v predpisani obliki, ki
je objavljena na spletni strani: http://www.
gsv.gov.si/si/kadrovsko_akreditacijski_
svet/predpisana_oblika_zivljenjepisa_in_
prilog_izjave_dokazila_za_akreditacijo/.
Poleg življenjepisa v Europass obliki morajo kandidati ob prijavi priložiti tudi širši
vsebinski opis delovnih izkušenj in koncept
delovanja v upravnem odboru agencije ter
izjavo, da članstvo ni v konfliktu interesov.
(4) Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo vse zakonsko določene
splošne in posebne pogoje za imenovanje
za člana v organu upravljanja ter predstavitveni esej.
Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo,
s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in
uporabo njihovih osebnih podatkov izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.
(5) Vloge z življenjepisom in prilogami
morajo biti vložene oziroma prispeti na naslov: vložišče Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, najkasneje v 15 dneh po objavi.
Vloge so lahko v istem roku posredovane tudi po elektronski pošti na naslov,
gp.mvzt(at)gov.si z naslovom zadeve Javni
poziv za Upravni odbor TIA.
Vloga po pošti mora biti oddana v zaprti
ovojnici z navedeno oznako javnega poziva
»Javni poziv za Upravni odbor TIA«.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge.
(6) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo prispele predloge kandidatov posredovalo Kadrovsko – akreditacijskemu svetu na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije, v nadaljnji postopek.
(7) Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.
V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
(8) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost
navedb v vlogi.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 47805-145/2008
Ob-6136/10
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 17. 9. 2010, objavlja

javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnine, in sicer
zemljišča, parc. št. 354/1, njiva 2,
v izmeri 82 m², k.o. Dravlje
po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: nepremičnina, parc.
št. 354/1, njiva 2, v izmeri 82 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, pri vl. št. 1353, k.o. Dravlje, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine parc. št. 354/1, k.o. Dravlje.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnine, parc. št. 354/1, k.o. Dravlje
je 17.000,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
17.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene, in sicer: način plačila: virmansko,
številka računa: 01100-6300109972, sklicna
številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«,
– nepremičnina je v potrdilu o namenski rabi zemljišča Mestne občine Ljubljana
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z dne 20. 10. 2009 opredeljeno kot stavbno
zemljišče,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnine vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba
je Eva Suhadolc, tel. 01/306-81-91. Ogled
nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe, do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer
na lokaciji nepremičnine, po predhodnem
dogovoru z Evo Suhadolc.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne
26. 10. 2010, do 10. ure in mora veljati vsaj
90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe
morajo biti podane v pisni obliki, in sicer
jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, skrbnica Majda Pachole-Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000
Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 26. 10. 2010, do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 47805-145/2008 – Ne odpiraj!«
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 10. 2010, ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, Ljubljana
Ob-6137/10
1. javni poziv
za pomoč podjetjem, ki so utrpela
škodo kot posledico poplav
september 2010
1. Izvajalec javnega poziva
Izvajalec javnega poziva je agent:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
poziva: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni poziv na
podlagi Dopolnitve dopolnjenega programa
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2008, ki ga
je Vlada sprejela 15. 10. 2009 (št. Sklepa
31001-1/2009/9 z dne 15. 10. 2009) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007–2013« de
minimis, vladnega sklepa št. 84400-4/2010/
z dne 30. 9. 2010 ter na podlagi pogodbe št.
SPS-6064-2010-PF, sklenjene med Ministrstvom za gospodarstvo in Skladom.
3. Namen in predmet javnega poziva
Namen javnega poziva je omogočanje
sanacije posledic naravnih nesreč in ponovne vzpostavitve normalnega delovanja.
Predmet javnega poziva je pomoč v obliki nepovratnih sredstev podjetjem, ki so utrpeli škodo kot posledico poplav september
2010. Pomoč bo dodeljena po pravilu »de
minimis.«
4. Pogoji za prijavo na javni poziv
Na poziv se lahko prijavijo podjetja (to so
gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki – v nadaljevanju upravičenci)
s sedežem v Republiki Sloveniji in delovanjem v občinah, kjer je nastala gospodarska
škoda kot posledica poplav september 2010
(škoda je nastala v občinah, za katere je
Uprava RS za zaščito in reševanje izdala
sklep, da se v njih prične ocenjevati škodo
zaradi posledic poplav v času med 16.9. in
20. 9. 2010).
Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se
odobri le za upravičene stroške tega javnega poziva.
Višina pomoči: maksimalna višina pomoči je največ 20% upravičenih stroškov-škode
oziroma največ 200.000 evrov.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
upravičencu na podlagi pravila de minimis
ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju

treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost
100.000 EUR za upravičenca, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
5. Pregled prijav za izbor upravičencev,
ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z nameni javnega poziva, bo pregledala komisija za dodelitev nepovratnih sredstev.
Komisija za dodelitev nepovratnih sredstev pripravi predlog upravičencev sredstev
za vse popolne prijave in ga poda Upravi
Sklada za sprejetje sklepa o dodelitvi sredstev. Na podlagi sklepa o odobritvi sredstev
prejme upravičenec pomoč skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko 4. Pogoji za
kandidiranje na javnem pozivu ter točko 7.
Upravičeni stroški tega poziva.
Kolikor se bo po končanem pregledu prejetih pravočasnih vlog ugotovilo, da skupna
vrednost zaprošene pomoči presega razpoložljiva sredstva pomoči, bo pomoč izplačana v sorazmerju razpoložljivih sredstev do
zaprošene pomoči.
6. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2010 po tem pozivu znaša
5.618.050,00 EUR.
7. Upravičeni stroški – škoda
Upravičen strošek je ocenjena škoda
na strojih in opremi, popisana in ocenjena
s strani upravičencev na obrazcu 7 (zapisnik o ogledu in oceni škode na osnovnih in
obratnih sredstvih-premičninah in zalogah,
povzročene po naravni nesreči) Uredbe
o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in spremembe).
Za upravičene stroške se bo upoštevala
le prva škoda prijavljena na obrazcu 7. Vsi
nadaljnji popravki škode navzgor ne bodo
predmet obravnave po tem javnem razpisu.
8. Rok za predložitev prijave
Rok za predložitev prijave je 3. 11.
2010.
Merilo za pravočasno prispelo prijavo je
poštni žig odtisnjen na kuverti, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka,
v primeru osebne izročitve prijave pa datum
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Osebno izročanje prijave na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05 –
poslovni sekretariat, med 9. in 14. uro.
Prijave, ki bodo prispele po 3. 11. 2010,
bo komisija obravnavala zgolj v primeru,
če vsa razpoložljiva sredstva iz tega razpisa še ne bodo porabljena. Prijave se bodo
obravnavale do porabe sredstev tega poziva
oziroma do preklica poziva.
9. Obveščanje o izboru odobrenih sredstev
Komisija bo obravnavala vse popolne prijave in o njih odločila najkasneje v 50 dneh
od roka za predložitev prijave.
Komisija bo najkasneje v roku 5 dni po
odločitvi Uprave Sklada, dostavila vlagateljem sklep o dodelitvi sredstev.
Rezultati poziva so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada.
10. Razpoložljivost dokumentacije in dodatne informacije
Dokumentacija javnega poziva vsebuje:
uvodna pojasnila, navodilo, besedilo javnega poziva in prijavni list.
Dokumentacija javnega poziva je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega
podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Mari-
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bor, v pisarni št. 1, vsak delovni dan, med
9. in 14. uro in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na
tel. 02/234-12-58 in 02/234-12-52, Marjana
Šipek, ali na e-pošti marjana.sipek@podjetniskisklad.si.
11. Vsebina prijave
1. Prijavni list za zmanjšanje škode pri
sanaciji posledic naravnih nesreč.
2. Obrazec 7 (zapisnik o ogledu in
oceni škode na osnovnih in obratnih sredstvih-premičninah in zalogah, povzročene
po naravni nesreči) Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS,
št. 67/03 in spremembe). Obrazec mora biti
potrjen in podpisan s strani upravičenca.
3. Fotografije na katerih je ustrezno
prikazana poškodovana oprema.
4. Račune in/ali ustrezne temeljnice –
dokazilo lastništva, register osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2009.
Vsebina prijave mora biti predložena
v pisni obliki.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatna pojasnila.
Če prijava ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijava
ne bo dopolnjena v določenem času, se kot
nepopolna zavrže.
Prijava, ki ne izpolnjuje pogojev iz poziva, se kot neustrezna zavrne.
12. Pošiljanje prijav
Prijave za nepovratna sredstva pošljite
na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne
odpiraj – Prijava za pomoč-poplave september 2010«.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 007-6/2010/20
Ob-6122/10
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
14. člena Pravilnika o sodnih izvedencih
in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02,
75/03, 72/05, 71/07, 84/08) in 12. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03 in 71/07) objavlja imenovanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
z dne 20. 9. 2010.
Strokovno področje Gradbeništvo
1. Jure Kern, imenovan za sodnega
izvedenca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje stavbna zemljišča,
gradbeni objekti in sodnega cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
nepremičnine, stavbna zemljišča, gradbeni
objekti.
2. Igor Drobež, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za strokovno
področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva.
Strokovno področje Turizem
3. Milan Brecl, imenovan za sodnega
izvedenca za področje turizem, podpodročje turizem splošno, turistična potovanja in
letovanja.
Strokovno področje Geodezija
4. Oton Cigoj, imenovan za sodnega
izvedenca za področje geodezija, podpodročje urejanje lastniških mej – geodetske
evidence.
Strokovno področje Gradbeništvo
5. Mag. Marko Gspan, imenovan za sodnega izvedenca za področje gradbeništvo,
podpodročje komunala.
6. Bojan Žvanut, imenovan za sodnega
izvedenca za področje gradbeništvo, podpodročje visoke gradnje.

Strokovno področje Gradbeništvo
7. Janez Hribar, imenovan za sodnega
cenilca za področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine.
8. Nikolaj Omersa, imenovan za sodnega cenilca za področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine.
9. Janko Trobiš, imenovan za sodnega
cenilca za področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, stavbna zemljišča.
10. Mag. Marko Verčnik, imenovan za
sodnega cenilca za področje gradbeništvo,
podpodročje visoke gradnje, ocena investicij
in finančna presoja na področju gradbeništva, gradbeni objekti, stavbna zemljišča.
11. Borut Barlič, imenovan za sodnega
cenilca za področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine.
12. Bojan Sekereš, imenovan za sodnega cenilca za področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, stavbna zemljišča,
operativa in projektiranje.
13. Janja Borec Merlak, imenovana za
sodno cenilko za področje gradbeništvo,
podpodročje nepremičnine, ocena investicij
in finančna presoja na področju gradbeništva, stavbna zemljišča, gradbeni objekti,
geotehnika.
14. Mojca Turković, imenovana za sodno
cenilko za področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, stavbna zemljišča.
Objavlja imenovanje sodnih tolmačev
z dne 20. 9. 2010:
Nemški jezik
15. David Vogrinec, imenovan za sodnega tolmača za nemški jezik.
Slovaški Jezik
16. Janette Ilovična, imenovana za sodno tolmačko za slovaški jezik.
Francoski jezik
17. Špela Hrastnik, imenovana za sodno
tolmačko za francoski jezik.
Bosanski jezik
18. Bojana Hočevar Frantar, imenovana
za sodno tolmačko za bosanski jezik.
Hrvaški jezik
19. Sabina Hasanica, imenovana za sodno tolmačko za hrvaški jezik.
Srbski jezik
20. Dragan Graorac, imenovan za sodnega tolmača za srbski jezik.
Finski Jezik
21. Matej Goršič, imenovan za sodnega
tolmača za finski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 4500007483
Ob-6101/10
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, objavlja
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana, matična številka: 5226406, ID
za DDV: SI23034033.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Dvosobno stanovanje, na naslovu Glinškova ploščad 17, številka 9, v 2. nadstropju, ZKV 1820/9, k.o. Ježica, v skupni izmeri
56,40 m2, z ložo, v izmeri 5,25 m2 in kletjo
z isto številko v kletni etaži, v izmeri 5,10 m2,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na
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naslovu, Glinškova ploščad 17, Ljubljana,
ki leži na parcelni številki 1225/4, k.o. Ježica, ID stavbe 1235 in solastniški delež na
skupnih delih večstanovanjske stavbe na
naslovu, Glinškova ploščad 17, Ljubljana
ter solastniški delež na funkcionalnem zemljišču s parcelnima številkama 1003/5 in
1003/6, obe k.o. Ježica.
Izhodišča cena: 110.000,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet
nepremičnine, ki ga plača kupec.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena, se
javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
in bo izbran za najugodnejšega ponudnika.
Kot najugodnejša ponudba šteje ponudba
z najvišjo ponujeno ceno.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo za nepremičnino v roku
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in dajatvah se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6. Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice plača kupec.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun prodajalca odprt pri NLB d.d.,
št. 02924-0253764022, s pripisom Varščina
za stanovanje Glinškova ploščad.
Plačana varščina za nepremičnino se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene za posamezno
nepremičnino,
– priloge iz točke 4.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
stanovanja Glinškova ploščad« do vključno
25. 10. 2010 na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62,
1000 Ljubljana. V primeru, da ponudba ne
bo oddana v skladu z določili tega razpisa,
je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
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– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 1. 2011.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb, natančnejše podatke o predmetnih
nepremičninah in informacije za ogled stanovanja, dobijo interesenti na Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana, tel. 01/5889-205 ali
041-638-905, med 9. in 11. uro. Ogled nepremičnine je na naslovu nepremičnine, dne
18. 10. 2010, ob 9. uri.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe, dne 27. 10. 2010 ob 10. uri, v prostorih Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
pozvala k dopolnitvi ponudbe v roku 10 dni.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno
zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Komisija lahko ustavi
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla.
Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o.: www.energetika-lj.si.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 478-2/2010-05
Ob-6100/10
Občina Vitanje objavlja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni
list RS, št. 14/07) ter na podlagi Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl. US in 100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine: dela
opuščene gorske vasi Rakovec
1. Ime in sedež: Občina Vitanje, Grajski
trg 1, 3205 Vitanje.
2. Predmeta prodaje so nepremičnine
dela opuščene gorske vasi Rakovec v neposredni bližini Rogle:

Parcelna
številka
1047/4
1047/5
1047/6
1048/1
1052/7
1072/2
1072/3
1074/1
1048/2
1074/2
1074/3
1247
1248

Vložna številka

Opis

m2

168, k.o. Hudinja
168, k.o. Hudinja
168, k.o. Hudinja
285, k.o. Hudinja
139, k.o. Hudinja
168, k.o. Hudinja
168, k.o. Hudinja
285, k.o. Hudinja
285, k.o. Hudinja
285, k.o. Hudinja
285, k.o. Hudinja
124, k.o. Hudinja
166, k.o. Hudinja

travnik
travnik
travnik
pašnik
pašnik
travnik
travnik
travnik
stavbišče
stavbišče
stavbišče
stavbišče
stavbišče

757,00
70,00
687,00
3211,00
813,00
953
770
7132,00
122,00
137,00
284,00
565,00
250,00

Status
zemljišča
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
kmetijsko
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno
stavbno

Lastništvo
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
Občina Vitanje
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Predmetno posest v Rakovcu predstavlja zemljišče, v velikosti 14.393,00 m2 in
1.358,00 m2 stavbišč.
Izhodiščna cena vseh nepremičnin skupaj je 400.000,00 EUR. Izhodiščna cena je
po sklepu Občinskega sveta Občine Vitanje
za 15% znižana od ocenjene vrednosti.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Nepremičnine so
naprodaj po načelu »videno – kupljeno«,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
4. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
5. Ponudba mora vsebovati podatke
o ponudniku in ponujeno ceno, ki ne sme
biti nižja od izklicne.
6. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup – Rakovec«. Ponudbo
ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Vitanje ali pošljejo po pošti na naslov:
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoje
ime/naziv in naslov/sedež.
7. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
8. 11. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu, Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišja ponujena cena.
8. Če bo med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka,
pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
9. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 5 delovnih
dneh po prejemu obvestila o izbiri oziroma
v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino
v roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa nosi kupec.
10. Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljek, 8. 11. 2010, do 11. ure, ne glede na
vrsto dospetja.
11. Prodajalec si pridržujejo pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
12. Kontaktna oseba za podrobnejše
informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, o predmetni posesti in za informacije
za ogled zemljišč – lokacije, je Srečko Fijavž
na Občini Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje
ali po e-pošti: srecko.fijavz@vitanje.si ali po
tel. 03/757-43-55.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na oglasni deski in na spletni strani
Občine Vitanje: www.vitanje.si.
Občina Vitanje
Št. 3502-157/2010
Ob-6105/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, v skladu z Zakonom o javnih

financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07,
109/08, 49/09), Uredbo o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09), ter na
podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Celje z dne 8. 12. 2009 in sprejetega Posameznega programa prodaje finančnega premoženja št. 3502-157/2010,
objavlja
javno zbiranje ponudb
v postopku prodaje 10% deleža
lastniškega kapitala v družbi
Veterinarski center d.o.o., Trnoveljska
cesta 1, Celje
1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (prodajalec), objavlja poziv z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo 10%
deleža lastniškega kapitala v družbi Veterinarski center d.o.o., Trnoveljska cesta 1,
Celje.
2. Opis predmeta prodaje:
– Predmet prodaje je 10% delež lastniškega kapitala v družbi Veterinarski center
d.o.o., Trnoveljska cesta 1, Celje.
– Izklicna vrednost lastniškega deleža
znaša 35.000,00 EUR.
– Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom poslovnega deleža bremenijo kupca.
– Postopek prodaje lastniškega deleža
bo potekal v eni fazi, s ceno kot edinim kriterijem izbora.
3. Pogoji sodelovanja:
– Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem,
da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu
oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega
registra.
– Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno notarsko
overjeno pooblastilo.
– Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, ki se vplača na
transakcijski račun Mestne občine Celje,
št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7510004-10000010
z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za prodajo lastniškega deleža
v družbi Veterinarski center d.o.o.«. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
– Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče
ponudbe, ki morajo vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo predmeta ponudbe;
– ceno za nakup 10% deleža lastniškega kapitala (kupnina), pri čemer le-ta
ne more biti nižja od izklicne vrednosti
35.000,00 EUR;
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– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo;
– pisno izjavo o strinjanju in sprejemanju
vseh pogojev predmetnega javnega razpisa
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma
njegovega pooblaščenca;
5. K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (fotokopija
osebne izkaznice ali potnega lista) oziroma
sedežu pravne osebe (izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene in številko ponudnikovega
transakcijskega računa za vračilo varščine
ter naziv banke, da se mu lahko vrne varščina v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo;
– izjavo, da ponudnik nastopa v svojem
imenu in za svoj račun, oziroma če nastopa
v okviru povezanih družb, to razkriti.
6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
zavezujoče ponudbe z dokazili in prilogami
v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti
ovojnici najkasneje do 2. 11. 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 lastniškega
deleža v družbi Veterinarski center d.o.o.«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja oziroma ponudnika.
Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo na v prejšnjem odstavku naveden kraj
prispela do 2. 11. 2010, do 9. ure, ne glede
na datum poštnega žiga in način predložitve.
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. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
iz prejšnjega odstavka, bo komisija zavrgla
in o tem obvestila ponudnika ter mu vrnila
neodprto ponudbo.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse sestavine iz javnega razpisa. Pravočasne
in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje.
7. 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) 2. 11. 2010 ob
10. uri.
8. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje ponudb. Edini kriterij je najvišja kupnina.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove vse ponudnike ali pa samo nekatere, da dopolnijo ponudbe ali na pogajanja.
Če je med prejetimi ponudbami več ponudb
z enako ponujeno kupnino, lahko komisija
pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe
ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja
z namenom dosega čim višje kupnine.
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9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če se izbrani
ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Mestne občine Celje. Kupec
mora plačati kupnino v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine
ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Prenos poslovnega deleža se opravi po prejetem plačilu.
10. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti lahko kadarkoli ustavi začeti
postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu
prodaje na Oddelku za okolje in prostor ter
komunalo, tel. 03/42-65-620, mag. Ingrid
Mastnak.
Mestna občina Celje
Št. 352-36/2010
Ob-6112/10
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. 1100/4, pripisano pri vl. št. 569,
k.o. Zg. Žerjavci, površina zemljišča znaša
9473,00 m2.
B. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1100/5, pripisano pri vl. št. 569, k.o. Zg.
Žerjavci, površina 4912,00 m2.
C. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1105/1, pripisano pri vl. št. 569, k.o. Zg.
Žerjavci, površina 479,00 m2.
D. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1100/9, pripisano pri vl. št. 569, k.o. Zg.
Žerjavci, površina zemljišča 6352,00 m2.
E. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1104/1, pripisano pri vl. št. 567, k.o. Zg.
Žerjavci, površina zemljišča, 308,00 m2.
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 78/04) so zemljišča, navedena pod točkami A, B, C, D in
E po namenski rabi opredeljena kot pretežno proizvodno območje, urejajo pa se po
Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske
cone v Lenartu (MUV, št. 23/08), s katerim so določene naslednje vrste dopustnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
Uradni list RS, št. 69/07):
C) Predelovalne dejavnosti
D) Oskrba z električno energijo, plinom
in paro
F) Gradbeništvo
G) Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil
H) Promet in skladiščenje
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O) Dejavnost javne uprave in obrambe;
dejavnost obvezne socialne varnosti
P) Izobraževanje
Q) Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za
sodobnejše tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov
in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe
komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin,
zelenic, prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive
na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi
in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih
in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Ne stanovanjske stavbe, nezahtevni
in enostavni objekti, gradbeno inženirski
objekti.
Izklicna cena nepremičnine po točko A je
284.190,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Izklicna cena nepremičnine pod točko
B je 147.360,00 EUR in ne vsebuje 20%
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec.
Izklicna cena nepremičnine pod točko
C je 14.370,00 EUR in ne vsebuje 20%
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec.
Izklicna cena nepremičnine pod točko
D je 190.560,00 EUR in ne vsebuje 20%
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec.
Izklicna cena nepremičnine pod točko
E je 9.240,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.

V ceni predmetnih nepremičnin tudi ni
zajet komunalni prispevek, ki se odmeri
v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po
uradni dolžnosti.
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. Nepremičnini, parc. št. 1104/1 in
1105/1, k.o. Zg Žerjavci se prodajo skupaj z zemljiščem parc. št. 1100/9, k.o. Zg.
Žerjavci.
4. 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 Slovenije, obvezni sklic na številko:
∙ pod točko A: 00 1100/4
∙ pod točko B: 00 1100/5
∙ pod točko C: 00 1105/1
∙ pod točko D: 00 1100/9
∙ pod točko E: 00 1104/1
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se
varščina brez obresti vrne najkasneje v roku
15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
5. 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 nepremičnine, ki so 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 nepremičnine, ki so 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 sklenitve pogodbe
na predmetnih nepremičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost,
v skladu z namensko rabo zemljišč, parc.
št. 1100/4, 1100/5, 1105/1, 1100/9, 1104/1,
vse navedene parc. se nahajajo v k.o. Zg.
Žerjavci, ki je po namenski rabi opredeljeno
kot pretežno proizvodno območje in se ureja
po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske
cone v Lenartu (MUV, št. 23/08).
Kolikor se pričetek gradnje objektov
za gospodarsko dejavnost iz četrtega (4.)
odstavka tega člena ne bo pričel v roku
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dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za
prodajo zemljišč parc. št. 1100/4, 1100/5,
1105/1, 1100/9, 1104/1, vse parcele k.o. Zg.
Žerjavci, 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 izpolnjeval 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, DDV 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.
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.
Javno odpiranje ponudb bo dne, 18. 10.
2010, ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28,
2. nadstr.
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
Št. 478-0040/2010-10
Ob-6115/10
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214
Zreče, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 – Odločba
US) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odločba US,
100/09 in 49/10) ter v skladu s Sklepom
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Zreče za leto 2010,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
tel. 03/757-17-00, faks: 03/576-24-98, e-pošta: info@zrece.eu.
2. Opis predmeta prodaje:
a) stanovanje v k.o. Loče
Predmet prodaje je stanovanje v večstanovanjski stavbi, z naslovom Stari trg
14, 3215 Loče – stanovanje je v katastru
stavb označeno z identifikacijsko številko
dela stavbe: 1119-608-8, v izmeri 56,87 m2,
vpisano v podvložku št. 720/8, k.o. Loče,
z naslednjimi podatki o nepremičnini: 8.E,
Stari trg 14, 3215 Loče, stanovanje v 3. in 1.
etaži, Stari trg 14, 3215 Loče. Nepremičnina
ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami. Etažna lastnina je urejena.
Izklicna
cena
stanovanja
znaša
43.800,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Višina varščine znaša 4.380,00 EUR.
b) stanovanje v k.o. Šmarje pri Jelšah
Predmet prodaje je stanovanje v večstanovanjski stavbi, z naslovom Celjska
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cesta 22, 3240 Šmarje pri Jelšah – stanovanje je v katastru stavb označeno z identifikacijsko številko dela stavbe: 1200-327-6,
v izmeri 62,70 m2, vpisano v podvložku
št. 1040/6, k.o. Šmarje pri Jelšah, z naslednjimi podatki o nepremičnini: 6.E, Celjska
cesta 22, 3240 Šmarje pri Jelšah, stanovanje v 4. in 1. etaži, Celjska cesta 22, 3240
Šmarje pri Jelšah. Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami.
Etažna lastnina je urejena.
Izklicna
cena
stanovanja
znaša
31.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Višina varščine znaša 3.100,00 EUR.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje
do srede, 27. oktobra 2010 do 9. ure na
naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine
v Ločah« ali »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Prodaja nepremičnine v Šmarju
pri Jelšah«. Na hrbtni strani kuverte mora
biti označen naziv in naslov ponudnika.
b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS oziroma v EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
–
dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10% od izklicne cene na račun
Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije,
št. 01344-0100003613, z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine v Ločah« ali
»varščina – prodaja nepremičnine v Šmarju
pri Jelšah«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem
drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
c) Stanovanjska prostora se prodajata po
načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
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ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo
prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 – Odločba US, 100/09 in 49/10).
i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane
na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v sredo, 27. oktobra 2010 v sejni sobi Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13b, 3214 Zreče, in sicer:
– za stanovanje v Ločah, ob 9.15,
– za stanovanje v Šmarju pri Jelšah,
ob 9.45.
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa
je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun
Občine Zreče, št. 01344-0100003613, odprt
pri Banki Slovenije, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v tem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Občina Zreče
bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine.
Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na
svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
8. Podrobnejše informacije
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/757-17-05
– Mateja Čremošnik. Ogled nepremičnine
je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Obči-
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ne Zreče ter na spletni strani Občine Zreče:
www.zrece.eu.
Občina Zreče
Št. 3520-0001/09-595/11
Ob-6118/10
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list RS,
št. 14/07, 55/09 Odl. US:U-I-294/07-16) Občina Preddvor objavlja
namero o sklenitvi neposredne
pogodbe za ustanovitev stavbne
pravice
1. Predmet objave: namera o sklenitvi
neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice z obveznostjo pridobitelja stavbne pravice, da na nepremičnini, na kateri
se ustanovi stavbna pravica, zgradi objekt
v skladu z razpisno dokumentacijo. Višina
nadomestila za ustanovitev stavbne pravice je določena s fiksnim zneskom. Ostali
pogoji in merila so razvidni iz razpisne dokumentacije.
2. Ime in sedež razpisovalca: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
3. Vrsta pravnega posla: ustanovitev
stavbne pravice za gradnjo objekta za potrebe vzgoje in izobraževanja in sklenitev
najemne pogodbe za isti objekt, oboje za
dobo do 31. 12. 2025.
4. Varščina
Zainteresirane pravne osebe morajo ponudbi priložiti za zavarovanje resnosti svoje ponudbe bančno garancijo ali
ustrezno zavarovalniško garancijo v višini
15.000,00 EUR.
Garancija mora biti izpolnjena na vzorcu
v razpisni dokumentaciji oziroma mora imeti
enako vsebino in mora biti veljavna 150 dni
od dneva odpiranja ponudb.
5. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani: www.preddvor.si.
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Razpisovalec bo pojasnila objavil
na svoji spletni strani, www.preddvor.si. Pojasnila objavljena na spletni strani so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Oblika ponudbe in pogoji pod katerimi
ponudniki oddajo svoje ponudbe: ponudniki
oddajo svoje ponudbe po pogojih in v obliki,
določeni v razpisni dokumentaciji.
7. Kraj in rok za predložitev ponudb
Ponudniki oddajo svoje ponudbe, eventualne umike ter spremembe ponudb osebno v sprejemni pisarni Občine Preddvor,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, vsak dan
med 9. in 13. uro ali priporočeno po pošti
na naslov, Občine Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, s prispelostjo najkasneje do
8. 11. 2010 do 12. ure.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo osebno oddana ali bo prispela po pošti
do 8. 11. 2010 do 12. ure. Vse nepravočasno oddane ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene
ponudnikom, ne glede na razloge nepravočasne prispelosti.
8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 8. 11.
2010 ob 12.30, v sejni sobi (pritličje), Občine
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Pooblaščeni zastopniki ponudnikov, ki se
izkažejo s pooblastilom, lahko na postopek
odpiranja podajo svoje pripombe.
9. Veljavnost ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 150 dni od dneva

odpiranje ponudb. Plačilo stavbne pravice
pa poravnano v skladu z določili razpisne
dokumentacije.
10. Ustavitev postopka: razpisovalec si
pridržuje pravico postopek ustaviti, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni pridobil medsebojno primerljivih
ponudb, ki jih ni možno oceniti, ali ni pridobil
nobene ustrezne ponudbe. Razpisovalec si
tudi pridržuje postopek ustaviti in zaključiti
brez sklenitve pogodbe s katerimkoli ponudnikom, če se v času trajanja postopka kakorkoli spremeni zakonodaja in spremenijo
pogoji, razpisovalec ni dolžan ponudnikom
povrniti nobenih stroškov v zvezi s pripravo
ponudb.
Občina Preddvor
Št. 2010-0135
Ob-6131/10
Občina Podlehnik objavlja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl. US, 100/09 in 49/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, ID za DDV:
SI30569320, matična št. 1358278000, ki jo
zastopa župan Marko Maučič.
2.1. Predmet prodaje:
a) Nepremičnine:
– parc. št. 63, travnik, v izmeri 1.090 m2,
– parc. št. 67/1, gozd, v izmeri
27.266 m2
– parc. št. 67/3, travnik, v izmeri
1.681 m2 in ekstenzivni sadovnjak, v izmeri
1.682 m2,
– parc. št. 94, ekstenzivni sadovnjak,
v izmeri 4.960 m2,
– parc. št. 229, gozd, v izmeri
17.361 m2,
– parc. št. 230, travnik, v izmeri
5.375 m2,
– parc. št. 231, travnik, v izmeri
16.460 m2,
– parc. št 236, njiva, v izmeri 2.241 m2 in
travnik, v izmeri 2.241 m2,
– parc. št. 11.S, stavbišče, v izmeri
683 m2,
– parc. št. 293.S, stavbišče, v izmeri
65 m2 in
– parc. št. 1.724/2, cesta, v izmeri
1.824 m2
vse k. o. Gruškovje (492).
Izhodiščna cena: 37.400,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet prodaje:
a) Nepremičnine:
– parc. št. 14/6, stanovanjska stavba,
v izmeri 57 m2,
– parc. št. 1.084/10, dvorišče, v izmeri
190 m2 in
– parc. št. 1/2, travnik, v izmeri 813 m2,
vse k. o. Gorca (451).
Izhodiščna cena: 4.700,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– osnovni kriterij in merilo najugodnejše
ponudbe je cena, pod točko »b« pa morajo
biti uresničeni pogoji o predkupni pravici po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
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– ponudbo za nakup nepremičnin pri katerih lahko sodelujejo pravne osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske
unije ali katerekoli izmed njenih članic in
fizične osebe, ki izkažejo, da so državljani
Evropske unije ali katerekoli izmed njenih
članic,
– celotno kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži,
– izbrani ponudnik plača tudi stroške notarja ter stroške vpisa v zemljiško knjigo,
– ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
s plačilom varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Podlehnik, št. 01372 – 0100017567, odprtem pri
UJP Slov. Bistrica. Neuspelemu ponudniku
se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh
po končanem postopku zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnin po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če
uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist
Občine Podlehnik.
4. Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku s točnim naslovom, če je fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je pravna
oseba,
– matično(pravne osebe), EMŠO (fizične
osebe) in davčno številko,
– potrdila o državljanstvu za fizično osebo, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravno osebo oziroma priglasitveni list
DURS-a za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravno osebo in samostojnega podjetnika,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– številko transakcijskega računa za morebitno vračilo plačane varščine,
– pisno izjavo ponudnika (pravne osebe
in samostojnega podjetnika), da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali kakšne druge prisilne
odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti,
– pisno izjavo, da se strinja s pogoji javnega razpisa in
– izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični.
5. Rok za oddajo ponudb
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 21. oktobra
2010, do 12 ure. Ponudbe se oddajo do
navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik. Ponudbe lahko prispejo tudi priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako,
če se prijavlja pod točko 2.1. »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup nepremičnine 2010-1«,
če se prijavlja pod točko 2.2. »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup nepremičnine 2010-2«,
na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21,
2286 Podlehnik. Ponudbe morajo prispeti
do zgoraj navedenega datume in ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
6. Postopek zbiranja ponudb
– odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila

komisija, ki jo imenuje župan, ta bo po zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika,
– ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ima ponudba pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku določenem za
dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne
bo upošteval,
– prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo, bodo zapečatene vrnjene
ponudniku,
– ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe,
– v primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudi enako ceno, komisija z njim opravi
pogajanja.
– najugodnejši ponudnik bo izbran v roku
15 dni po izteku roka za oddajo,
– ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve
o najugodnejšem ponudniku,
– izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni
od prejetja sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo s prodajalcem,
– v primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana varščina ne
vrne,
– prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije in informacije o ogledu
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini
Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik,
na tel. 02/788-40-67 ali gsm: 031/857-464,
kontaktna oseba Miran Krajnc.
Občina Podlehnik
Št. 47801-0006/2010
Ob-6133/10
Občina Slovenske Konjice objavlja na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) ter na podlagi Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na Hrvaškem
I. Ime in sedež: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Predmet prodaje so:
a) Červar: apartma, v izmeri 63,47 m2,
parc. št. 752, vl. št. 3072, k.o. Poreč, na naslovu, Ulica Ružmarin 28, Červar.
Apartma tvori v pritličju hodnik, dnevni
prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo, kopalnico in dvema spalnicama ter dvema terasama v pritličju. V mansardi je spalnica.
Omenjen apartma je eden izmed apartmajev v objektu, ki je bil zgrajen leta 1980.
Vpis v zemljiško knjigo je urejen.
Izhodiščna cena je 111.267,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 11.126,70 EUR.
b) Cres: apartma C2 6/P, v izmeri
39,00 m2, na naslovu, Zaglav, Miholaščica,
51556 Martinšćica.
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Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkon v pritličju počitniškega objekta,
v mansardi pa se nahaja spalnica.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 46.332,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 4.633,20 EUR.
II. Pogoji prodaje:
1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene
z najugodnejšimi ponudniki po načelu »videno – kupljeno«. Stroške priprave pogodbe
nosi občina, vse stroške v zvezi z izvedbo
pogodbe nosi kupec.
2. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
na TRR: Občine Slovenske Konjice: SWIFT
CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0131
4010 0003 434, sklic: 47801-0006-2010.
3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi
članici Evropske unije in ki v roku podajo
pravilne ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine.
5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjimi oznakami:
– za počitniški objekt v Červarju: »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup: Červar«,
– za apartma C2 6/P na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres C2 6/P«.
6. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice,
oziroma po pošti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi
svoje ime/ naziv in naslov/sedež.
Odpiranje ponudb za Červar in C2 6/P,
bo v ponedeljek, 25. 10. 2010, ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena.
7. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, 25. 10. 2010, do 11. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno
Občine Slovenske Konjice najkasneje do
25. 10. 2010, do 11. ure, ne glede na vrsto
dospetja.
8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajnih
pogodb. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičninah izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa
ter plačilo davka na promet nepremičnin,
nosi kupec.
9. Prodajalec si pridržujejo pravico,
da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi. V primeru ustavitve postopka se
ponudnikom povrne varščina, kolikor je že
bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dol-
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žan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Kontaktna oseba za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini je Alojz Pačnik, Občina
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, e-pošta: alojz.pacnik@slovenskekonjice.si ali po tel. 03/757-33-64.
Kontaktna oseba za informacije o predmetnih nepremičninah je:
– za Červar: Trav d.o.o., tel.
00385/52/43-66-18
ali
mobitel:
00385/091/535-53-23;
– za Cres: Zlatko Kolarič, Zaglav
d.o.o., tel. 00385/51/57-41-69 ali mobitel:
00385/98/260-757.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, oglasnih deskah in na spletnih straneh
Občine Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si.
Občina Slovenske Konjice
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Evidence sindikatov
Št. 101-54/2010-3
Ob-5647/10
Statut Fakultete za naravoslovje in
tehnologijo, Aškerčeva 9, 1000 Ljubljana,
ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Vič – Rudnik, na podlagi odločbe št. 024-1/93-61 z dne 19. 1. 1994, in je
vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 61, se z dnem 3. 8. 2010
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-13/2010-2
Ob-5769/10
Sindikalna organizacija Krekove banke d.d., vpisana v evidenco sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 19. 5. 1993, pod
zaporedno številko 5/1999, je spremenila
naziv in se odslej imenuje Sindikalna organizacija RAIFFEISEN BANKE D.D.
Skrajšano ime sindikata je SO RAIFFEISEN BANKE.
Spremenil se je tudi sedež sindikata, in
sicer Zagrebška cesta 76, Maribor.
Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 13/2010, z dne 9. 9. 2010.
Št. 101-3/2010
Ob-5826/10
Statut Sindikata socialnih oskrbovalk
Slovenije, Postojnska c. 10, Pivka, se
z dnem 14. 9. 2010 sprejme v hrambo pri
Upravni enoti Postojna in se pod zaporedno
številko 53/2010 vpiše v evidenco hrambe
statutov pri Upravni enoti Postojna.
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6132/10
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah in sklepom edinega družbenika Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft MBH z dne 25. 8. 2010, družba
Henkel Slovenija, d.o.o. objavlja skrajšani
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe Henkel Slovenija, d.o.o., ki znaša 25.368.148,00 EUR, se
zaradi prevelikega obsega lastnega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe
zmanjša za 15.000.000,00 EUR, tako da je
osnovni kapital po izvedenem zmanjšanju
10.368.148,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
se bo osnovni vložek dosedanjega družbenika Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft MBH zmanjšal za nominalni znesek 15.000.000,00 EUR ter po izvršenem
zmanjšanju znašal 10.368.148,00 EUR.
Po izvedeni registraciji zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodnem registru se
znesek, za katerega se osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjša, izplača
dosedanjemu družbeniku Henkel Central
Eastern Europe Gesellschaft MBH.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Henkel Slovenija, d.o.o.
po pooblastilu odvetnik Danilo Grilj
Ob-6135/10
Direktor družbe N-INVEST d.o.o. Domžale, Zaboršt, Pot za Bistrico 23, 1230
Domžale, Nahtigal Franc, družba je vpisana v sodni/poslovni register Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence
in storitve, z matično številko 1197479000,
skladno z določbo 520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavljam naslednja
sklepa:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v višini 111.536,25 EUR se zmanjša za znesek
86.536,25 EUR tako, da bo novi osnovni
kapital znašal 25.000,00 EUR. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z izplačilom
edinemu družbeniku Nahtigal Francu.
2. sklep: upnike pozivam, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
N-INVEST d.o.o. Domžale
direktor: Nahtigal Franc
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Zavarovanja terjatev
SV 779/10
Ob-6103/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 779/10, DK 48/10 z dne
30. 9. 2010, je bilo dvosobno stanovanje
št. 22, z ident.št. 1959 – 4567-22 s pripadajočo kletjo, v izmeri 63,26 m2, ki se nahaja
v 5. nadstropju stavbe z ident. št. 1959-4567,
ki stoji na parc. št. 5417/35, k.o. Domžale, in
na naslovu: Miklošičeva ulica 13, Domžale,
last zastaviteljice Lukić Vesne do 1/1, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
matična številka 5860571000, za zavarovanje terjatve v višini 108.500,00 EUR s pp.
SV 626/2010
Ob-6104/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju terjatve, opr. št. SV – 626/2010 z dne
30. 9. 2010, je bil gostinski lokal, stoječ na
nepremičninah parc. št. 1212/12 in parc.
št. 1204/1, obe k.o. Bežigrad, Okrajnega
sodišča v Ljubljani, in sicer gostinski lokal
št. L3 in št. L4, v pritličju v lameli B med
osjo 4-5 in osjo 5-6, v tlorisni bruto površini lokala 12,50 m2 + 13,05 m2, s skupnim
vetrolovom, v izmeri 2,30 m2, kar za lokal
znaša 27,85 m2 in skladišče št. 1, v lameli
B med osmi 19 in 20 v tlorisni bruto površini
28,30 m2, ki se nahajajo v stavbi št. 2215, na
naslovu, Topniška 35b, Ljubljana, last zastavitelja Pucle d.o.o., matična št. 3274411000,
Topniška ulica 35b, Ljubljana na podlagi
pogodbe o kupoprodaji gostinskega lokala
z dne 20. 9. 2010 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 23. 9. 2010, zastavljen v korist
upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor
d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5620112000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 130.000,00 EUR
s pp.
SV 469/10
Ob-6123/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke mag. Darinke
Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna
številka SV 469/10; DK 15/10 z dne 29. 9.
2010, je bila nepremičnina – stanovanje, številka 4, v pritličju večstanovanjske
stavbe, na naslovu Smetanova ulica 38a,
2000 Maribor, zgrajene na parceli številka 1520, katastrska občina Koroška vrata; last dolžnikov – zastaviteljev Zore Fras
in Darka Fras, vsakega do 1/2; zastavljena
v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
93.000,00 EUR, s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 10. 10. 2035 in
denarne terjatve v višini 37.000,00 EUR,
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 10. 10. 2035.
SV 3046/09
Ob-6165/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub
ljane, opr. št. SV 3046/09 z dne 30. 12.
2009, je bila posamezni del stavbe ident.
št. 1727 – 427 – 6 – stanovanje, št. 6,
v 2. nadstropju, parc. št. 298, k.o. Poljansko

predmestje (1727), na idealnem solastninskem deležu do ½, last kreditojemalca Ljudmile Maje Razpotnik Kerin in na idealnem
solastninskem deležu do ½, last zastavitelja
Nenada Kerina, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 7. 12. 2009, sklenjene med Rozalijo Grabner kot prodajalcem in
kreditojemalcem, in zastaviteljem kot kupcema, zastavljena v korist upnice Nove Ljub
ljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, matična številka 5860571000,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
30.000,00 EUR s pripadki.
SV 2993/09
Ob-6166/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka opr. št. SV 2993/09 z dne
28. 12. 2009, sta bili pri nepremičnini – posamezna dela stavbe Stari trg 4, 1000 Ljub
ljana, stoječe na parc. št. 182.S, katastrska
občina Ljubljana mesto (1728), in sicer stanovanje, v izmeri 48,60 m2, ki se nahaja
v III. nadstropju, last kreditojemalca Gregorja Božičnika do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 27. 11. 2009, sklenjene med
Gregorjem Tozonom kot prodajalcem, in
kreditojemalcem kot kupcem ter stanovanje,
v izmeri 40,33 m2, ki se nahaja v III. nadstropju, last kreditojemalca Gregorja Božičnika
do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne
21. 3. 2008, sklenjene med Cvetko Antonijo
Božičnik kot darovalko, in kreditojemalcem
kot obdarjencem z zemljiškoknjižnim dovolilom darovalke, z dne 21. 3. 2008, zastavljena v korist upnice Unicredit banke Slovenije
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 198.000,00 EUR
s pripadki.
SV 795/10
Ob-6167/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka opr. št. SV 795/10 z dne 30. 3.
2010, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje, št. 148, v izmeri 38,90 m2, v XII.
nadstropju, Jakčeva ulica 8, 1000 Ljubljana,
ID stavbe: 711, na parc. št. 746, k.o. 1732
Štepanja vas, last Katarine Kotnik Ivačič in
Matjaža Ivačiča, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 8. 1999,
sklenjene s prodajalcema Dragico Kramar
in Iztokom Kramarjem, oba stan. Župančičeva 7, Kranj, zastavljeno v korist zastavne
upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, 2000 Maribor, matična številka 5860580,
zaradi zavarovanja pogojne denarne terjatve v višini 1.600.000,00 EUR s pp.
SV 3047/09
Ob-6168/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub
ljane, opr. št. SV 3047/09 z dne 30. 12.
2009, je bil posamezni del stavbe ident.
št. 1727-427-6 – stanovanje št. 6, v 2. nadstropju, Ulica talcev 7, Ljubljana, na parc.
št. 298, k.o. Poljansko predmestje (1727),
last Ljudmile Maje Razpotnik Kerin in Nenada Kerina, na podlagi pogodbe o prodaji
nepremičnine, z dne 7. 12. 2009, sklenjene
s prodajalko Rozalijo Grabner, zastavljene
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matič-

na številka 5860571000, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR
s pripadki.
SV 235/10
Ob-6169/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 235/10 z dne 27. 1.
2010, je bilo stanovanje, v pritličju desno,
s kuhinjo, dvema sobama, hodnikom, drvarnico v zidanem objektu, leseno drvarnico,
v skupni izmeri 39,20 m2, ki je posamezni
del stavbe ident. št. 1734-736, Savlje 40,
1000 Ljubljana, na parc. št. 923/1, k.o. Ježica (1734), last kreditojemalca Anela Čauševića do celote na podlagi prodajne pogodbe
z dne 21. 1. 2010, sklenjene s prodajalcem
Andrejem Mavričem, zastavljeno v korist
upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR
s pp.
SV 794/10
Ob-6170/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 794/10 z dne 30. 3.
2010, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje, št. 148, v izmeri 38,90 m2, v XII.
nadstropju, Jakčeva ulica 8, 1000 Ljubljana,
ID stavbe: 711, na parc. št. 746, k.o. 1732
Štepanja vas, last zastavnih dolžnikov Katarine Kotnik Ivačič, roj. in Matjaža Ivačiča,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 8. 1999, sklenjene s prodajalcema Dragico Kramar in Iztokom Kramarjem, oba stan. Župančičeva 7, Kranj,
zastavljeno v korist zastavne upnice Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580, zaradi zavarovanja pogojne denarne terjatve v višini
800.000,00 EUR s pp.
SV 2398/09
Ob-6171/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2398/09
z dne 29. 10. 2009, je bila nepremičnina
– trisobno stanovanje, v izmeri 82,43 m2,
s pomožnimi prostori, v izmeri 9,78 m2, na
parc. št. 207/9, katastrska občina Dravlje
(1738), last solidarnega poroka Zdenke Varga Novljan, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12. 1991, sklenjene s prodajalcem SCT d.d., zastavljene
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 93.00,00 EUR
s pripadki.
SV 258/10
Ob-6172/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 258/10 z dne 28. 1.
2010, sta bila posamezna dela stavbe
ident. št. 1737-1906-2, na parc. št. 2260,
k.o. 1737 Tabor in ident. št. 1737-1909-5,
na parc. št. 2257, k.o. 1737 Tabor, last
Urše Culiberg in Mihe Culiberga, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe opr.
št. SV 2943/2009 z dne 30. 11. 2009, sklenjene s prodajalci Kristino Mavsar Bitenc,
Bogomirjem Bitencem, Vinkom Bitencem in
Matijo Siminom, zastavljene v korist upnice
NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ma-
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tična številka 5860571000, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 60.000,00
s EUR pripadki.
SV 792/10
Ob-6173/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 792/10 z dne 30. 3.
2010, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje, št. 148, v izmeri 38,90 m2, v XII.
nadstropju, Jakčeva ulica 8, 1000 Ljubljana,
ID stavbe: 711, na parc. št. 746, k.o. 1732
Štepanja vas, last Katarine Kotnik Ivačič, roj.
in Matjaža Ivačiča, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 8. 1999,
sklenjene s prodajalcema Dragico Kramar
in Iztokom Kramarjem, oba stan. Župančičeva 7, Kranj, zastavljeno v korist zastavne
upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, 2000 Maribor, matična številka 5860580,
zaradi zavarovanja pogojne denarne terjatve v višini 150.000,00 EUR s pp.
SV 1403/10
Ob-6174/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1403/10 z dne
7. 6. 2010, je bilo stanovanje, št. 1, v skupni izmeri 79,01 m2, v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe ident. št. 1721-182,
Igriška ulica 12, 1000 Ljubljana, na parc.
št. 53/4.S in 37/6, k.o. Gradišče I (1721), last
kreditojemalca Andreja Stareta do celote, na
podlagi darilne pogodbe z dne 20. 1. 2010,
sklenjene z darovalko Vido Stare, zastavljeno v korist upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini EUR
30.000,00 s pp.
SV 2352/10
Ob-6175/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2352/10 z dne
4. 10. 2010, so bile naslednje nepremičnine:
poslovni prostor, v medetaži (I. nadstropje),
označeno s št. 9, v izmeri 43,25 m2, v lameli
DE, lokal v pritličju, označen s št. 9, v izmeri
58,10 m2, v lameli DE, skladišče v (I.) kleti,
označeno s št. 9, v izmeri 122,30 m2, v lameli DE ter parkirna mesta št. 77, 78, 79 in 80
v (I.) kleti, ki so posamezni deli stanovanjske
stavbe ident. št. 985.ES (1737-00985), Kolodvorska ulica 14, 1000 Ljubljana, stoječe
na parc. št. 2269/5, k.o. Tabor, last zastavne dolžnice Pivovarne in pivnice Kratochwill
d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska 14, 1000 Ljub
ljana, matična številka 5589517, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 29. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d., z zemljiško
knjižnim dovolilom prodajalca z dne 17. 2.
2006, zastavljeno v korist zastavne upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, 2000 Maribor, matična številka 5860580,
zaradi zavarovanja pogojne terjatve v višini EUR 41.729,26 s pp.
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SV 473/10
Ob-6176/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 473/10 z dne 25. 2.
2010, je bil posamezni del stavbe z ident.
št. 1772-1248-1 – dvosobno stanovanje,
v izmeri 57,22 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske stavbe, Polje, Cesta V/1, 1000
Ljubljana, na parc. št. 971/15 in št. 977/11,
k.o. 1772 Slape, last solidarnih kreditojemalcev Ivane Arsić in Boška Šobota, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
10. 1. 2010, sklenjene s prodajalcem Igorjem
Kobetom, zastavljene v korist upnice UniCredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
76.000,00 EUR s pripadki.
SV 2351/10
Ob-6177/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2351/10 z dne
4. 10. 2010, so bile naslednje nepremičnine:
poslovni prostor v medetaži (I. nadstropje),
označeno s št. 9, v izmeri 43,25 m2, v lameli
DE, lokal v pritličju, označen s št. 9, v izmeri
58,10 m2, v lameli DE, skladišče v (I.) kleti,
označeno s št. 9, v izmeri 122,30 m2, v lameli DE ter parkirna mesta št. 77, 78, 79 in 80
v (I.) kleti, ki so posamezni deli stanovanjske
stavbe ident. št. 985.ES (1737-00985), Kolodvorska ulica 14, 1000 Ljubljana, stoječe
na parc. št. 2269/5, k.o. Tabor, last zastavne dolžnice Pivovarne in pivnice Kratochwill
d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska 14, 1000 Ljub
ljana, matična številka 5589517, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 29. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d., z zemljiško
knjižnim dovolilom prodajalca z dne 17. 2.
2006, zastavljeno v korist zastavne upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, 2000 Maribor, matična številka 5860580,
zaradi zavarovanja kreditne terjatve v višini EUR 25.100,00 s pp.
SV 2087/10
Ob-6178/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2087/10 z dne
30. 8. 2010, je bil posamezni del stavbe
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, stoječe na
parc. št. 2837, katastrska občina 1725 Ajdovščina, in sicer stanovanje št. 315 (2), ki
je označeno z ident. št. posameznega dela
stavbe št. 23, in se nahaja v III. nadstropju
stavbe, v skupni izmeri 87,78 m2, s kletnim
prostorom, v izmeri 3,00 m2, last Tanje Sibinčič do celote, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 2. 8. 2010, sklenjene s prodajalko
Silvo Vovk, zastavljen v korist upnice UniCredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
237.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1817/2010
Os-5309/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Radanovič Rudolfa in Radanovič Marije, oba Kaptolska
pot 13, Dobova, ki ju zastopa odvetnica Albina Krulc iz Sevnice, zaradi izbrisa stare hipoteke, vpisane pri nepremičninah, vpisanih
k vl. št. 614, k.o. Gabrje, začelo postopek
izbrisa stare hipoteke, vpisane pri nepremičninah, parc. št. 290/1 in 291/1, vl. št. 614,
k.o. Gabrje, last Radanovič Rudolfa do 1/2,
in Radanovič Marije do 1/2, naslov, ki je
vknjižena v korist upnika Zvezni sekretariat
za narodno obrambo Beograd, na podlagi
posojilne pogodbe z dne 14. 12. 1979, pod
opr. št. Dn 905/80 z dne 29. 5. 1980.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiško
knjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti
izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 12. 7. 2010
Dn 3155/2009
Os-5737/10
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Lovšin Marte,
Trubarjeva 7, Ribnica, ki jo zastopa pooblaščenec SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice na
stanovanju ter vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 21. 6. 2010 začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
pogodbe o prodaji stanovanja št. 16, ki se
nahaja v 2. nadstropju večstanovanjskega
objekta v Ribnici, Prijateljev trg 4, v izmeri
29,67 m2, skupaj z ustreznim solastninskim
deležem na skupnih prostorih, objektih in
napravah stanovanjske hiše ter funkcionalnem zemljišču objekta, ki je bila sklenjena
med Riko Holding d.o.o., Lepovče 23, kot
prodajalcem, in Mihelič Antonom, Prijateljev
trg 4, Ribnica, kot kupcem, dne 7. 5. 1992,
prijavljena za odmero davka Občinski upravi
za družbene prihodke Občine Ribnica, dne
15. 5. 1992, pod številko prejemnega vpisnika 98, podpis prodajalca pa overjen pri
bivšem Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti
v Ljubljani, dne 6. 8. 1992.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 9. 2010
Dn 3292/2009
Os-7826/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Izeta Softića, Cesta španskih borcev

41c, Ljubljana, ki ga zastopa notarka Sanja Puppis, Zaloška 54, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 131, na naslovu Rusjanov
trg 10, Ljubljana, z ident. št. 131.E, vpisanem v podvl. št. 2120/131, k.o. Slape, dne
21. 10. 2009, pod opr. št. Dn 3292/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja št. MT/1994 z dne 14. 11. 1994,
sklenjene med Matjašič Tatjano, Rusjanov
trg 10, Ljubljana (kot prodajalko) in Gear
d.o.o., Dolenjska c. 244, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 131.E, vpisano v podvl. št. 2120/131,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da 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 19. 11. 2009
Dn 25977/2008
Os-5364/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Vidriha, Tržaška cesta 55a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vl. št. 4766/16, k.o. Vič, stanovanje
št. 15, v pritličju, s shrambo št. 15, v kleti, Tržaška cesta 55a, Ljubljana, z ident.
št. 1723-2808-101, dne 14. 5. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe št. 220/68 z dne 1. 10. 1968, med
prodajalcem GP „Tehnograd“, Ljubljana, Tržaška cesta 68/a, in kupcem Milanom Vidrihom, Stražarje 32, Ljubljana, za 3-sobno
stanovanje št. 15, v pritličju v A-23, ob Tržaški cesti, stanovanjska soseska S III, ki ima
sedaj ident. št. 1723-2808-101.
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, 30. 6. 2010
Dn 11939/2008
Os-5627/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Nora, d.o.o., Pot na Polane 3, Brezovica
pri Ljubljani, ki jo zastopa odvetnik Damjan
Mihevc iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, parc. št. 1242/1, vpisani v vl. št. 3483, parc. št. 1240/8, vpisani
v vl. št. 4154, parc. št. 1240/9, vpisani v vl.
št. 4054, parc. št. 1240/12, vpisani v vl.
št. 4055, vse v k.o. Vič, ter zaradi vknjižbe

služnostne pravice pri nepremičnini, parc.
št. 1240/3, vpisani v vl. št. 4056 in parc.
št. 1240/6, vpisani v vl. št. 4689, vse k.o.
Vič, dne 14. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Estolast d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana (kot prodjalcem)
in ARON, d.o.o., Koseskega 25, Ljubljana
(kot kupcem), in sicer za nepremičnine,
parc. št. 1242/1 do deleža 14/1000, vpisani
v vl. št. 3483, parc. št. 1240/8 do deleža
1732/20100, vpisani v vl. št. 4154, parc.
št. 1240/9 do deleža 666/8200, vpisani v vl.
št. 4054, vse k.o. Vič,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
15. 12. 2003 ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 15. 12. 2003, sklenjenega med
Estolast d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana
(kot prodajalcem) in ARON, d.o.o., Koseskega 25, Ljubljana (kot kupcem), in sicer
za nepremičnine, parc. št. 1242/1 do deleža 14/1000, vpisani v vl. št. 3483, parc.
št. 1240/8 do deleža 1732/20100, vpisani
v vl. št. 4154, parc. št. 1240/9 do deleža
666/8200, vpisani v vl. št. 4054, vse k.o.
Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2010
Dn 9267/2009
Os-5628/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ramize Sadiković, Trdinova 2, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Luka Vižintin iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini pralnica, v izmeri 13,05 m2 z ident.
št. 25.E, vpisani v podvl. št. 245/24, k.o.
Ajdovščina, dne 21. 7. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Časopisno založniškim podjetjem
Ljudska pravica, Ljubljana (kot prodajalcem)
in lastniki posameznih delov stavbe v Ljub
ljani, na naslovu Trdinova 2, Ljubljana (kot
kupci), in sicer za nepremičnino, pralnica,
v izmeri 13,05 m2, z ident. št. 25.E, vpisani
v podvl. št. 245/24, k.o. Ajdovščina;
– pogodbe o razdelitvi in prodaji dela
nepremičnine v etažno lastnino z dne 1. 10.
2004, sklenjene med Andrejem Jenkom, Elizabeto Varga, Majo Vardjan, Nino Vardjan,
Marjanom Sintičem, Boženo Sintič, Jožico
Martinčič, Marijo Mesojecec, Vesno Milič,
Tatjano Kordiš, Nežo Cvelbar Cizelj, Andrejem Florjančič, Antonijo Škorjanc, Bojanom
Horvatom, Antonijo Zalar ter Autocommerce
d.d. (kot prvopogodbene stranke) in Ramizo
Sadikovič, Trdinova 2, Ljubljana (kot drugopogodbena stranka).
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2010
Dn 8491/2008
Os-5629/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Albina Svetličiča, Roška cesta 64c, Kočevje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
stanovanje, št. 38, zdaj z ident. št. 38.E,
vpisano v podvl. št. 4154/37, v k.o. Bežigrad, dne 22. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma o prodaji stanovanja, sklenjene med
SGP, Grosuplje (kot prodajalcem) in Andrejo
Fridrih Klinar (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 38, zdaj z ident.
št. 38.E, vpisano v podvl. št. 4154/37, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2010
Dn 18498/2008
Os-5630/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Nika Burgarja, Zbilje 8r, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, parc. št. 588/4, vpisani v vl. št. 344,
v k.o. Zbilje, dne 13. 7. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 8. 12.
2006, sklenjene med Francem Burgarjem
in Heleno Burgar, oba Zbilje 8r, Medvode
(kot darovalca) in Nikom Burgarjem, Zbilje
8r, Medvode (kot obdarjencem), in sicer za
nepremičnino, parc. št. 588/4, vpisani v vl.
št. 344, v k.o. Zbilje.
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 31. 8. 2010
Dn 33144/2004
Os-5651/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vlaste Gregorc Novšak, Krmeljeva ulica 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, stanovanje, v II. nadstropju, ki
sestoji iz dveh kabinetov in drugih prostorov,
vpisani pod zap. št. 12d, 16 in 21B lista, vpisano v vl. št. 379, v k.o. Poljansko predme-
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stje, dne 21. 7. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 10. 1.
1995, sklenjene med Milanom Čehom in
Barbaro Šega Čeh, oba Streliška 22, Ljub
ljana (kot prodajalca) in Marjanom Kramarjem, Štihova 9, Ljubljana (kot kupcem), in
sicer za nepremičnino, stanovanje v II. nadstropju, ki sestoji iz dveh kabinetov in drugih
prostorov, vpisani pod zap. št. 12d, 16 in 21
B lista, vpisano v vl. št. 379, v k.o. Poljansko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2010
Dn 27077/2006
Os-5652/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja 4U
d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, poslovni prostor št. 50a, v izmeri 37,36 m2, zdaj
z ident. št. 2.E, vpisani v podvl. št. 1038/2,
k.o. Gradišče II, dne 21. 7. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 12.
1992, sklenjene med Iskra Merilna elektronika Horjul p.o., (kot prodajalcem) in
Tekont, d.o.o. (kot kupcem), in sicer za
nepremičnino,poslovni prostor št. 50a, v izmeri 37,36 m2, zdaj z ident. št. 2.E, vpisani
v podvl. št. 1038/2, k.o. Gradišče II;
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6.
1994, sklenjene med Tekont, d.o.o. (kot prodajalcem) in Klemnom Lavrihom, Stara
cesta 18, Ljubljana (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, poslovni prostor št. 50a,
v izmeri 37,36 m2, zdaj z ident. št. 2.E, vpisani v podvl. št. 1038/2, k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2010
Dn 1415/2010
Os-5878/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 5. 8. 2010, št.
Dn 1415/2010 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer prodajne
pogodbe z dne 16. 10. 1991, sklenjene med
GIP Ingrad p.o., Lava 7, Celje, in Grošelj
Francem in Grošelj Vido, Graška c. 25/a,
Litija, ki se nanaša na nepremičnino, del
stavbe identifikacijska številka 22.E, v stavbi z naslovom Cesta na Roglo 11/H, Zreče, iden. št. stavbe 1100-1046, stoječa na
parc. št. 104/60, k.o. Zreče, vpisani pri vl.
št. 1015/22, k.o. Zreče.
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 po-

datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 31. 8. 2010
Dn 850/2010
Os-4771/10
V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 394/2, k.o. Koritnica, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 2. 11. do
1. 12. 2010, v sobi št. 9, Okrajnega sodišča
v Tolminu, med delovnim časom sodišča in
tam bodo v tem času navedene listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 8. 11. in 10. 11. 2010, med
delovnim časom sodišča, bo predsednik
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katera pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 9. 2010
Dn 849/2010
Os-4772/10
V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 1688, k.o. Koritnica, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 2. 11. do
1. 12. 2010, v sobi št. 9, Okrajnega sodišča
v Tolminu, med delovnim časom sodišča in
tam bodo v tem času navedene listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 8. 11. in 10. 11. 2010, med
delovnim časom sodišča, bo predsednik
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katera pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 9. 2010
Dn 848/2010
Os-4773/10
V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 1216/1 in 1216/2, k.o. Most na
Soči, se razglaša javna razgrnitev popisnih
listov, zapisnikov o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 2. 11. do
1. 12. 2010, v sobi št. 9, Okrajnega sodišča
v Tolminu, med delovnim časom sodišča in
tam bodo v tem času navedene listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 8. 11. in 10. 11. 2010, med
delovnim časom sodišča, bo predsednik
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 9. 2010
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Dn 830/2010
Os-4774/10
V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 1521, k.o. Sedlo, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 2. 11. do
1. 12. 2010, v sobi št. 9, Okrajnega sodišča
v Tolminu, med delovnim časom sodišča in
tam bodo v tem času navedene listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 8. 11. in 10. 11. 2010, med
delovnim časom sodišča, bo predsednik
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 9. 2010
Dn 2707/2010
Os-6119/10
Okrajno sodišče v Celju je po
zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Basle Ivana, Šešče pri Preboldu 53, 3312
Prebold, za vknjižbo lastninske pravice pri
nepremičnini, št. ID 42.E, vpisana pri podvl. 2384/43, k.o. Ostrožno, izdalo sklep št.
Dn 2707/2010, z dne 30. 8. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine: uničene oziroma
izgubljene pogodbe z dne 29. 5. 1973, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Ingrad Celje kot prodajalcem, in Stanovanjskim podjetjem Celje kot kupcem,
ter kupoprodajne pogodbe, z dne 31. 5.
1974, št. 401/01-99/74-III/3, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Celje kot prodajalcem, in Mizarskim podjetjem Pohištvo
Celje kot kupcem, za nepremičnino št. ID
42.E, vl. št. 2384/43, k.o. Ostrožno.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini vpisani pri vl.
št. 2384/43, k.o. Ostrožno, se zahteva v korist osebe: Basle Ivan, Šešče pri Preboldu
53, Prebold, roj. 16. 3. 1950.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 9. 2010
Dn 4550/2010
Os-6120/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne
23. 9. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Tepeš Rozike, Pucova 1, Celje,
ki jo zastopa Primadom Vesna Mejač s.p.,
Savinova ulica 7, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– izgubljene oziroma uničene kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 12. 1993, sklenjene med
Občino Celje kot prodajalko, in Tatjano Petecin kot kupcem. Predmet navedene listine je
nepremičnina ident. št. 52.E, del stavbe na
naslovu, Brodarjeva ulica 28, Celje, vpisana
v podvl. št. 2285/53, k.o. Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Uradni list RS, št. 58/03)

v zvezi s 30. členom Zakona o zemljiški
knjigi-1A (Uradni list RS, št. 45/08), 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 27. 9. 2010
Dn 255/2010
Os-6156/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Radeta Došenovića, Hrušica 71c, Hrušica, ki
ga zastopa Marjan Potočnik, direktor Dominvesta d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2172-230-2 pri podvl. št. 480/2, k.o. Hrušica, s sklepom opr. št. Dn 255/2010 z dne
30. 9. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7. 1992, ki je bila
sklenjena med Jeseniškimi mesninami, Sp.
Plavž 14, Jesenice, kot prodajalcem, in Radem Došenovićem, Hrušica 71c, Hrušica,
kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe je predlagan prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 480/2, k.o.
Hrušica, v korist predlagatelja do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 9. 2010
Dn 254/2010
Os-6157/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Janija Dežmana, Cesta Cirila Tavčarja 4, Jesenice, in Alenke Šifrer, Cesta Cirila Tavčarja
4, Jesenice, ki ju zastopa Marjan Potočnik,
direktor Dominvesta d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju,
z identifikacijsko št. 2175-288-6 pri podvl.
št. 2448/6, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št.
Dn 254/2010 z dne 130.9.2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je kupoprodajne pogodbe št. 118-105/93,
ki je bila sklenjena med Občino Jesenice
kot prodajalko, in Branko Doberšek, takrat
stanujočo na naslovu Cesta Cirila Tavčarja
4, Jesenice, in Simonom Doberškom, takrat
stanujočem na naslovu Cesta Cirila Tavčarja
4, Jesenice, kot kupcema.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju pripisanem pri podvl. št. 2448/6,
k.o. Jesenice, v korist predlagateljev Janija
Dežmana in Alenke Dežman, oba Cesta Cirila Tavčarja 4, Jesenice, kot skupna lastnina, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavi-
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tev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 9. 2010
Dn 256/2010
Os-6158/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ladislava Rebolja, Cesta Cirila Tavčarja 8,
Jesenice, ki ga zastopa Marjan Potočnik,
direktor Dominvesta d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju,
z identifikacijsko št. 2175-279-9 pri podvl. št. 2436/9, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn 256/2010 z dne 30. 9. 2010,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe št. 46-43/93 z dne 5. 2. 1993, ki je
bila sklenjena med Občino Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, Jesenice, kot prodajalko,
in Ladislavom Reboljem, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe je predlagan prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 2436/9, k.o.
Jesenice, v korist predlagatelja do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 9. 2010
N 67/2009
Os-6154/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o nakupu stanovanja, kot
posameznega dela stavbe, z dne 15. 7.
1976, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova ulica 2,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Bojano Remic, Milje 10, Šenčur, kot kupcem, za stanovanje št. 24, v 6. etaži, s kletjo v 1. etaži,
večstanovanjskega objekta, Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj, v izmeri 31,33 m2,
označenem z ident. št. 24.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bojanke Remic, roj. 26. 3. 1952,
Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 9. 2010
N 17/2009
Os-6155/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Vladimirja Kološe, Ulica Tatjane Odrove 11,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe, sklenjene med Iskro, tovarno za elektrotehniko in finomehaniko v Kranju, kot
prodajalcem, in Samoupravno stanovanjsko
skupnost občine Kranj, kot kupcem, za stanovanje, št. 13, v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži,
večstanovanjske stavbe Planina 64, Kranj,
v izmeri 111,64 m2, označenem z ident.
št. 13.E.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vladimirja Kološe, roj. 15. 11. 1948,
Ulica Tatjane Odrove 11, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2010
N 33/2009
Os-6182/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 1.
1976, sklenjene med SGP Projekt, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in Metodo
Žalohar, Koroška 12, Kranj, kot kupcem,
za stanovanje št. 13, v 4. etaži, s kletjo v 1.
etaži, večstanovanjske stavbe Ulica Janeza
Puharja 5, Kranj, v izmeri 31,44 m2, označenem z ident. št. 13.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marinke Čimžar, roj. 22. 3. 1960,
Zgornja Bela 21, Preddvor.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2010
Dn 7734/2010
Os-6146/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Urške Hočevar, Ulica bratov Učakar 56, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan,
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, stanovanje,
št. 15, v 3. nadstropju, z ident. št. 15.E, vpisanem v podvl. št. 4497/15, v k.o. Zgornja
Šiška, dne 29. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe, št. 75-5252 z dne
8. 7. 1975, sklenjene med GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 6, Celje, kot prodajalcem, in
Uršo Hočevar, Celovška 159, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 15, v 3. nadstropju, z ident. št. 15.E,
vpisanem v podvl. št. 4497/15, v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2010
Dn 26861/2009
Os-6147/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Župec Matjaža, Suhadolčanova ulica 58, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine, parc. št. 488/13, 488/62 in
488/84, k.o. Črnuče, dne 14. 9. 2010, pod
opr. št. Dn 26861/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 10/88-05/1
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z dne 19. 1. 1988, sklenjene med GP Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalec) ter Župec Matjažem in Zinko, Brilejeva 7, Ljub
ljana (kot kupca), za nepremičnine, parc.
št. 488/13, 488/62 in 488/84, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2010
Dn 32862/2009
Os-6148/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marte Koprivec, Ulica 28. maja 73, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe etažne lastnine in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 58.E, vpisani v podvl.
št. 2958/58, v k.o. Črnuče, dne 24. 8. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
11. 11. 1991, sklenjene med Slovenija Ceste Tehnika Obnova, Titova 38, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Ivanom Samso, Primožičeva 1, Ljubljana (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident.
št. 58.E, vpisani v podvl. št. 2958/58, v k.o.
Črnuče;
– aneksa k pogodbi z dne 28. 11. 1991,
sklenjenega med Slovenija Ceste Tehnika
Obnova, Titova 38, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ivanom Samso, Primožičeva 1,
Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident. št. 58.E,
vpisano v podvl. št. 2958/58, v k.o. Čr
nuče.
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 29. 9. 2010
Dn 33170/2009
Os-6149/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Matejke Jeraj Meh, Paka 39 E, Velenje,
ki jo zastopa odvetnica Vesna Mišič, Železna cesta 8A, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 1738-304-4 vpisano v podvl.
št. 2957/4, k.o. Dravlje, dne 21. 7. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 76-5297/DG z dne 8. 1. 1976, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir,
Novo mesto, Kettejev drevored 37, kot prodajalcem, ter Jeraj Cirilo, roj. 30. 6. 1937,
Drenikova 26, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino: stanovanje št. 4 v I.
nadstropju, v stavbi na naslovu Kamnogoriška cesta 51, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 27. 9. 2010
Dn 33334/2009
Os-6150/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Nedžmije Marukić, Glavarjeva ulica 12A, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini, stanovanje, z ident. št. 2636-150-196 in shramba
z ident. št. 2636-150-197, vpisani v podvl.
št. 2827/100, k.o. Bežigrad, dne 21. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 242/65 z dne 28. 6. 1965,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem, ter Skladom za zidanje stanovajskih hiš Ljubljana
- Bežigrad, kot kupcem, in sicer za nepremičnino: 1-sobno stanovanje št. 2, v pritličju,
v izmeri 30,80 m2, s shrambo št. 2, v 2. kleti,
v izmeri 3,50 m2, na naslovu Glavarjeva
12A, Ljubljana;
– prodajne pogodbe iz leta 1966, sklenjene med Skladom za zidanje stanovajskih
hiš Ljubljana - Bežigrad, kot prodajalcem,
ter Ano Bučar, roj. 19. 8. 1938 v Mačkovcu pri Novem mestu, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino: 1-sobno stanovanje št. 2,
v pritličju, v izmeri 30,80 m2, s shrambo št. 2,
v 2. kleti, v izmeri 3,50 m2, na naslovu Glavarjeva 12A, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 27. 9. 2010
Dn 33491/2009
Os-6151/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Hribernik, Laze pri Dolskem 25B, 1262
Dol pri Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, nestanovanjski del,
z ident. št. 1770-2933-2, vpisano v podvl.
št. 4942/2, k.o. Kašelj, dne 21. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 13. 8. 1988, sklenjene med IMOS
– Inženiring, Linhartova 13, Ljubljana, kot
prodajalcem, ter Občinsko gasilsko zvezo
Ljubljana Moste - Polje, Gasilski dom Papirnica Vevče, Ljubljana - Polje, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino: poslovni prostor
– nestanovanjski del, št. 10, v II. etaži, v skupni izmeri 43,25 m2, v stavbi na naslovu
Papirniški trg 14, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 27. 9. 2010
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Dn 13704/2010
Os-6152/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sretena Živojinovića, Bilečanska ulica 4, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah, z ident. št. 11.E in 12.E, vpisanih v podvl. št. 1998/49, k.o. Slape, dne
16. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova (kot prodajalcem), in Občino Ljubljana
Moste Polje (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, z ident. št. 11.E in 12.E, vpisanih
v podvl. št. 1998/49, k.o. Slape,
– prodajne pogodbe z dne 7. 8. 1973,
sklenjene med Občino Ljubljana Moste –
Polje (kot prodajalcem) in Vogrinčič Vero ter
Alfonzom (kot kupcema), in sicer za nepremičnino, z ident. št. 11.E in 12.E, vpisanih
v podvl. št. 1998/49, k.o. Slape.
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 29. 9. 2010
Dn 33862/2009
Os-6153/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žige
Dermota, Gotska ulica 13, Ljubljana, ki ga
zastopa notar Uroš Kos, Cigaletova ulica 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini z ident. št. 229.E, vpisani v podvl. št. 3261/166, k.o. Dravlje, dne
28. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10.
1975, sklenjene med Marucelj Marijo,
por. Ložar, delavko iz Ljubljane, Gotska
ulica 13, kot prodajalko, ter Strnad Štefko,
roj. leta 1928, delavko iz Grosupljega, Zagradec št. 30, kot kupovalko, in sicer za
nepremičnino garsonjero, št. 29, v III. nadstropju stavbe, na naslovu Gotska ulica 13,
Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 4.
1977, sklenjene med Strnad Štefko, delavko iz Grosupljega, Zagradec št. 30,
kot prodajalko, ter Gril Emilijo, rojeno leta
1946, uslužbenko iz Ljubljane, Gregorčičeva ulica 21, kot kupovalko, in sicer za
nepremičnino, garsonjero, št. 29, v III. nadstropju stavbe, na naslovu Gotska ulica 13,
Ljubljana;
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 21. 9. 2010
Dn 11320/2010
Os-6183/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja

Okorn Roberta, Ulica borcev za severno
mejo 8, Ljubljana, ki ga zastopa Mejnik
d.o.o., Letališka c. 32j, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 16.E, vpisani v podvl. št. 6727/16,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 6. 9. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 4. 1983, sklenjene med
Košir-Ukmar Ano, Zelena pot 23 Ljubljana,
kot prodajalcem ter Brufach Gabrijelom,
Glinškova ploščad 3, Ljubljana, in sicer za
nepremičnino stanovanje z ident. št. 16.E,
vpisano v podvl. št. 6727/16, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2010
Dn 11352/2010
Os-6184/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Cedilnik Jožice, Morje 103C, Fram, ki jo
zastopa Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini z ident. št. 112.E, vpisani
v podvl. št. 2078/29, k.o. Šentvid nad Ljub
ljano, dne 14. 9. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 74-5026 z dne 18. 9.
1974, sklenjene med SGP Pionir, Novo mesto, Kettejev drevored 37, kot prodajalcem
ter Cedilnik Jožico, Na Herši 5, Ljubljana, in
sicer za nepremičnino stanovanje z ident.
št. 112.E, vpisano v podvl. št. 2078/29, k.o.
Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2010
Dn 11430/2010
Os-6185/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nadežde Klemenčič, Jelovška cesta 31,
Bled, ki jo zastopa odv. Luka Divjak iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, garaži z ident. št. 10.E, vpisani
v podvl. št. 216/10, k.o. Gradišče I, dne
14. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 13. 4. 1976, sklenjene med
GP „Tehnika“, Vošnjakova 8, Ljubljana, kot
prodajalcem ter Dragan Zvonetom, Rimska 16, Ljubljana, in sicer za nepremičnino,
garažo z ident. št. 10.E vpisani v podvl.
št. 216/10, 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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2010
Dn 16832/2010
Os-6186/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Fatime Nesimović, Šmartinska c. 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z ident. št. 910.E, vpisano v podvl. št. 47/11, k.o. Šentpeter, dne 18. 8. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 10. 1980, sklenjene med
Budnar Matjažem, Šmartinska c. 10, Ljub
ljana, kot prodajalcem ter Jakopin Slavkom
in Jakopin Cvetko, oba Stražarjeva 35a,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 910.E, vpisano v podvl. št. 47/11, k.o.
Šentpeter.
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 29. 9. 2010
Dn 11249/2010
Os-6187/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Zgonc, Ulica Zore Majcnove 28,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št. 2876/1,
k.o. Dravlje, dne 14. 9. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 950-4/92-04 neznanega datuma, sklenjene med SDK Republike Slovenije, kot prodajalcem ter Eleno
Ogorevc in Brankom Ogorevc, oba Smrtnikova ul. 3, Ljubljana, in sicer za nepremičnino stanovanje z ident. št. 1.E, vpisano
v podvl. št. 2876/1, k.o. Dravlje;
– prodajne pogodbe z dne 20. 5. 1996,
sklenjene med Damjano Marinko, Na jami 2,
Ljubljana, kot prodajalko in Alenko Debevc,
Roška c. 23, Ljubljana, in sicer za nepremičnino stanovanje z ident. št. 1.E, vpisano
v podvl. št. 2876/1, k.o. Dravlje;
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim, sklenjenega
med Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana in Debevc Alenko, Roška 23, Ljub
ljana, in sicer za nepremičnino stanovanje
z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 2876/1,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2010
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Dn 11302/2010
Os-6188/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marte Bobnar, Celovška cesta 263, Ljub
ljana, ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka
c. 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 33.E, vpisani v podvl. št. 3385/33, k.o. Dravlje, dne
14. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4180 z dne
22. 6. 1972, sklenjene med PZ Giposs,
Ljubljana, kot prodajalcem ter Papež Vinkom in Papež Mileno, oba Celovška 502,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 33.E, vpisani v podvl. št. 3385/33, k.o.
Dravlje;
– pogodbe o I. spremembi kupne pogodbe št. 72-4180 z dne 5. 11. 1973, sklenjene
med PZ Giposs, Ljubljana, kot prodajalcem
ter Papež Vinkom in Papež Mileno, oba
Celovška 502, Ljubljana, in sicer za nepremičnino z ident. št. 33.E, vpisani v podvl.
št. 3385/33, k.o. Dravlje;
– pogodbe o II. spremembi kupne pogodbe št. 72-4180 z dne 15. 11. 1973,
sklenjene med PZ Giposs, Ljubljana, kot
prodajalcem ter Papež Vinkom in Papež
Mileno, oba Celovška 502, Ljubljana, in
sicer za nepremičnino z ident. št. 33.E, vpisani v podvl. št. 3385/33, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2010
Dn 11304/2010
Os-6189/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Trampuš, Seničica 25A, Medvode,
ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka c. 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini z ident. št. 27.E, vpisani
v podvl. št. 3385/27, k.o. Dravlje, dne 14. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4386 z dne
25. 9. 1972, sklenjene med PZ Giposs,
Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem
ter Inštitutom za turbinske stroje, Rovšnikova 7, Ljubljana, in sicer za nepremičnino z ident. št. 27.E, vpisani v podvl.
št. 3385/27, k.o. Dravlje;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe z dne 15. 11. 1973, sklenjene med PZ
Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem ter Inštitutom za turbinske stroje,
Rovšnikova 7, Ljubljana, in sicer za nepremičnino z ident. št. 27.E, vpisani v podvl.
št. 3385/27, k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4.
1980, sklenjene med Inštitutom za turbinske stroje, Rovšnikova 7, Ljubljana,
kot prodajalcem ter Marijo Trampuš, Celovška 263, Ljubljana, in sicer za nepremičnino z ident. št. 27.E, vpisani v podvl.
št. 3385/27, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
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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 29. 9. 2010
Dn 11310/2010
Os-6190/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Klavdije Jankovič, Celovška cesta 263,
Ljubljana, ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka c. 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini z ident.
št. 88.E, vpisani v podvl. št. 3385/88,
k.o. Dravlje, dne 14. 9. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 73-4644 z dne
28. 5. 1973, sklenjene med PZ Giposs
Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem ter Jankovič Dragomirjem in Jankovič Klavdijo, oba Zrinjskega 9, Ljubljana,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 88.E,
vpisani v podvl. št. 3385/88, k.o. Dravlje;
– pogodbe o I. spremembi kupne pogodbe št. 73-4644 z dne 15. 11. 1973,
sklenjene med PZ Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem ter
Jankovič Dragomirjem in Jankovič Klavdijo, oba Zrinjskega 9, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 88.E, vpisani
v podvl. št. 3385/88, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2010
Dn 11315/2010
Os-6191/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bojane Muha, Ljubljanska cesta 13B, Trzin,
ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka c. 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini z ident. št. 149.E, vpisani
v podvl. št. 3385/49, k.o. Dravlje, dne 14. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 73-4663 z dne
16. 6. 1973, sklenjene med PZ „Giposs“,
Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem
ter Žerjal Adelo, Povšetova 56, Ljubljana,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 149.E,
vpisani v podvl. št. 3385/49, k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 10.
1979 sklenjene med Žerjal Adelo, Celovška 263, Ljubljana, kot prodajalko ter Blaznik Francem, Na Plavžu 42, Železniki in
Poropat Floreto, Anke Butorac 38/B, Pula,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 149.E,
vpisani v podvl. št. 3385/49, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2010
Dn 975/2010
Os-6159/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog predlagateljice Nine Golob, Postojnska ulica 7, Izola, ki jo zastopa
notarka Nana Povšič Ružić iz Izole, zoper
nasprotnega udeleženca: Občina Izola, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin in
vknjižbe lastninske pravice, dne 27. 9. 2010
sklenilo: pri nepremičnini vpisani v podvl.
2617/4, k.o. Izola, z oznako 4.E, v naravi
stanovanje, v prvi etaži, last Občine Izola,
se začne postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe, sklenjene dne
27. 8. 1997, med Igorjem Chersicola-o in
Majo Chersicola, kot prodajalca, in GT Design d.o.o., Koper, kot kupcem, notarsko
overjene dne 10. 9. 1997, pri notarki Mojci
Tavčar Pasar, pod št. OV I 1965/97, davek
na promet nepremičnin je bil dne 5. 9. 1997
odmerjen pri Davčni upravi RS, Davčnemu
uradu Koper, Izpostavi Izola, in
– prodajne pogodbe, sklenjene dne
20. 7. 1998, med GT Design d.o.o. Koper,
kot prodajalcem, in Denisom Glavino, kot
kupcem, davek na promet nepremičnin je
bil dne 20. 7. 1998 odmerjen pri Davčni
upravi RS, Davčnemu uradu Koper, Izpostavi Izola;
katere izvirnika listin sta izgubljena, obstajata pa fotokopiji teh listin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Nine Golob, Postojnska ulica 7, Izola, EMŠO: 2701972505697,
do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 983,
sklenjene dne 13. 12. 1992 (št. 466-996/91)
med Občino Izola, kot prodajalcem, in Majo
Chersiola, kot kupovalko, overjeno dne 1. 2.
1993, pod OV št. 166/93; aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja, št. 983,
z dne 13. 12. 1992, sklenjenega dne 17. 12.
2009, pod št. SV 644/09 pri notarki Nani
Povšič Ružić iz Izole, overjenega dne 23. 3.
2010, pod št. OV 198/10; prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 8. 1997, med Igorjem
Chersicola-o in Majo Chersicola, kot prodajalcema, in GT Desing d.o.o. Koper, kot
kupcem, notarsko overjene dne 10. 9. 1997,
pri notarki Mojci Tavčar Pasar, pod št. OV
I 1965/97, davek na promet nepremičnin je
bil dne 5. 9. 1997 odmerjen pri Davčni upravi
RS, Davčnemu uradu Koper, Izpostavi Izola,
katere izvirnik listine je izgubljen; prodajne
pogodbe, sklenjene dne 20. 7. 1998 med
GT Design d.o.o. Koper, kot prodajalcem,
in Denisom Glavino, kot kupcem, davek na
promet nepremičnin je bil dne 20. 7. 1998,
odmerjen pri Davčni upravi RS, Davčnemu
uradu Koper, Izpostavi Izola, katere izvirnik
listine je izgubljen; kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 26. 5. 1999 med Denisom
Glavino, kot prodajalcem, in Zlatkom Markovićem, kot kupcem, notarko overjene dne
16. 6. 1999 pri notarki Mojci Tavčar-Pasar iz
Pirana, pod št. OV I 1494/99; kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 5. 3. 2010 pod opr.
št. SV 135/10 med Zlatkom Markovićem, kot
prodajalcem, in Nino Golob, kot kupovalko,
notarsko overjene pri notarki Nani Povšič
Ružić iz Izole, dne 24. 3. 2010, pod št. OV
204/10; ter pogodbe o uskladitvi zemljiško
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knjižnega stanja z dejanskim, sklenjene dne
24. 3. 2010, pod opr. št. SV 174/10 med
Majo Chersicola in Nino Golob, notarsko
overjene pri notarki Nani Povšič Ružić iz
Izole, dne 1. 4. 2010, pod št. OV 231/10.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 9. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 476/2007
Os-1734/10
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana,
zoper dolžnika Vladimirja Zagoščaka,
Celjska cesta 23, Vojnik, zaradi izterjave
1.179,54 EUR s pp., dne 11. 2. 2010, sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžniku Vladimirju Zagorščaku, Celjska cesta 23, 3212
Vojnik, se postavi odvetnik Bernard Tajnšek,
Stanetova ulica 27, Celje.
Začasni zastopnik ima v postopku za
katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 2. 2010
I 3897/2002
Os-1799/10
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Vodovod Kanalizacija JP d.o.o.,
Lava 2a, Celje, ki ga zastopa odv. Rok Fink
iz Celja, proti dolžnici Ireni Kus, Stanetova
21, Celje, ki jo zastopa Peter Kus, Stanetova 21, Celje, zaradi izterjave 435,24 EUR
s pp, dolžnici Ireni Kus, Stanetova 21, Celje,
se v izvršilni zadevi opr. št. I 3897/2002 na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Tomaž Germ,
Prešernova 27, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 1. 2010
I 1098/1999
Os-2041/10
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
OE Celje, proti dolžnici Poloni Simikič,
Podjavorškova 13, Celje, zaradi izterjave
2.172,59 EUR s pp, dne 4. 3. 2010 sklenilo:
dolžnici Poloni Simikič, stanujoči Podjavorškova 13, Celje, se v izvršilni zadevi
opr. št. I 1098/1999 na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-

nju – ZIZ, kot začasni zastopnik postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova 27, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 3. 2010
I 09/00099
Os-7832/09
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada RS, Kotnikova 28,
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Damjanu
Mohoriču, Ljubljanska c. 38, Domžale, zaradi izterjave 8.009,72 EUR s pp, dne 12. 11.
2009, sklenilo:
dolžniku Damjanu Mohoriču, nekdaj stanujočemu na naslovu Ljubljanska cesta 38,
Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku postavi začasna zastopnica,
odv. Alenka Reisner iz Domžal, ki bo v tem
postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 11. 2009
VL 137138/2009
Os-5743/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Jožetu
Pintariču, Paričjak 22, Radenci, ki ga zastopa zak. zast. odv. Zvonko Brenčič, Partzanska cesta 21, Gornja Radgona, zaradi
izterjave 574,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Jožetu Pintariču, Paričjak 22,
Radenci, 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
Brenčič Zvonko, Partizanska 21, Gornja
Radgona.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2010
VL 29794/2010
Os-5815/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Banka Volksbank d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, ki jo zastopa
Simona Volaj Rakušček, Dunajska 128a,
Ljubljana, proti dolžniku Antonu Momčinoviću, Mozelj 24, Kočevje, zaradi izterjave
68,75 EUR, sklenilo:
dolžniku Antonu Momčinoviću, Mozelj
24, Kočevje, 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 Janež Zvone, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
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vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2010
In 1560/2002
Os-5948/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika: AA-LIPA d.o.o., Celovška 264, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Mihelčič Tomaž, Ljubljana, proti dolžnici Sehiji
Kolenović, Celovška 264, Ljubljana, zaradi
izterjave 435,29 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Kolenović Sehiji se postavi začasni zastopnik Drago Mlinarič, Ajdovščina 1,
1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
dokler dolžnica 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 27. 8. 2010
I 16891/2007
Os-5991/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Diners Club SLO d.o.o.,
Dunajska 129, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana,
zoper dolžnico Valerijo Djurdjevič, Brodarjev
trg 14, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa
odv. začasni zastopnik odv. Mirko Modic,
Dalmatinova 4, Ljubljana, zaradi izterjave
326,01 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Valeriji Djurdjevič se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mirka Modica, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica 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 20. 9. 2010
VL 136666/2009
Os-6038/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice KBM Fineko d.o.o. – Skupina
Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
ki jo zastopa Top Agent d.o.o., Bregantova
ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžniku Borisu Pešiču, Osojnikova cesta 26,
Ptuj, ki ga zastopa zak. zast. odv. Milena
Prelog, Ulica talcev 23, Maribor, zaradi izterjave 2.408,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Borisu Pešiču, Osojnikova
cesta 26, Ptuj, 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.
Milena Prelog, Ulica talcev 23, Maribor.
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 28. 7. 2010
VL 58129/2010
Os-6063/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnice Daimler AC Leasing, finančni
zakup, d.o.o., Baragova ulica 5, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Tomaž Čad, Miklošičeva
cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku: Mateju Muršič, Ljubljanska cesta 70, Domžale,
ki ga zastopa odv. Mitja Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
4.003,82 EUR sklenilo:
dolžniku Mateju Muršič, Ljubljanska
cesta 70, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Mitja Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
VL 61128/2010
Os-6064/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno
združenje gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Terezika Mrak, Verovškova ulica 60/B,
Ljubljana, proti dolžniku Jožetu Lutmanu,
Taborska cesta 9, Grosuplje, ki ga zastopa
odv. Jure Snoj, Vodnikova 163/b, Ljubljana,
zaradi izterjave 660,04 EUR, sklenilo:
dolžniku Jožetu Lutmanu, Taborska
cesta 9, Grosuplje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Jureta Snoja, Vodnikova 163/b, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2010
Ig 187/06
Os-4690/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Mehanske zaščite proti insektom in izdelave izolacijskih del – Kristjan
Bertalanič s.p., Sv. Jurij 14, Rogašovci, ki
ga zastopa odv. Paulin Aleš, Kotnikova 12,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Izdelava vseh vrst izolacij, Petar Lovrič s.p.,
Istrskega odreda 39, Portorož – Portorose,
zaradi izterjave 3.878,86 EUR, s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
odvetnika Davorina Kranjca se razreši
obveznosti začasnega zastopnika, ki mu je
bila naložena s sklepom opr. št. Ig 187/2006
z dne 13. 12. 2007.
Dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. Ig 187/2006 postavi
odvetnik Alojz Butinar iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 6. 2010

Oklici dedičem
D 16/2010
Os-5925/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Scropetta Giovanniju, italijanskemu državljanu, roj.
28. 5. 1931, poročenem, umrlem dne 16. 12.
2009, nazadnje stan. Ulica Frankolovskih žrtev 34, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Scropetta Giovanniju, 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 so zakoniti
dediči II. dednega reda po zapustniku zap.
vdova Scropetta Angela, zap. sestre Vale
Lidia, Malchow-Eibel Lucia, Scropetta Paola in Cargonia Maria ter zap. brat Scropetta
Sergio, ne pa zap. sestri Fuelster Laura
in Bressel Violetta ter zap. brat Scropetta
Anteo oziroma njihovi potomci, ki so neznanega bivališča.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2010
D 225/2005
Os-6083/10
Okrajno sodišče v Grosupljem je po
okrajni sodnici Biserki Zupanec v zapuščinski zadevi po pokojni Mustar Mariji, roj. 10. 2.
1914, umrli 26. 5. 2005, nazadnje stanujoči
Kitni vrh 18, državljanki RS, pride v poštev
kot zakonita dedinja – njuna dedinja Mustar
Pavla, poročena Kuhelj, nazadnje stanujoča
177 Cedar St. N Timmins Ontario P4N 6J4,
umrla neznanega dne februarja 2008.
Po njej pridejo v poštev kot dediči njeni
trije otroci, oziroma njihovi dediči, neznanih
imen in naslovov.
Sodišče zato poziva vse zgoraj navedene in tiste, ki mislijo, da imajo na tej podlagi
pravico do dediščine, da se priglasijo v roku
enega leta od objave oklica v skladu s prvim
odstavkom 130. člena Zakona o dedovanju
in 206. člena Zakona o dedovanju.
Sicer bo sodišče po preteku tega roka
odločilo o zapuščini na podlagi podatkov
s katerimi razpolaga in bo štelo dodaten
sklep o dedovanju po pok. Mustar Mariji,
D 225/2005 z dne 24. 6. 2010 za pravnomočen.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 24. 9. 2010
II D 1684/2009
Os-4110/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Kosovel Milović Stanislava, roj. 7. 5. 1928, umrli 25. 4.
2009, nazadnje stanujoči Runkova ulica 2,
Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Iz smrtovnice izhaja, da je bila zapustnica ob smrti poročena z možem Miroslavom
Milovićem. Zapustnica je napravila oporoki,
s katero je za oporočnega dediča določila
moža Miroslava Milovića. Potomcev in posvojencev ni imela. Imela je sestro Marijo
Miška, ki je umrla pred zapustnico in zapustila Marjana in Dušana Miška. Imela

je brata Vinka Kosovela, ki je prav tako
umrl pred zapustnico in zapustil Ireno Kosovel Podgornik in Natašo Pičulin. Imela
je tudi brata Slavka Kosovela, ki je umrl
pred zapustnico, njegova edina potomca
sta Marjeta in Ivan, ki sta oba umrla pred
zapustnico. Marjeta je imela potomca Luko
Novak, katerega naslov je neznan, prav
tako so neznani naslovi obeh sinov pokojnega Ivana. Glede na to, da zakoniti dediči
po zapustnici sodišču niso znani, sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2010
I D 2355/2009
Os-5976/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Gajšek,
roj. 24. 12. 1928, umrli 18. 4. 2009, nazadnje stanujoči Glinškova ploščad 10, Ljub
ljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
je nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakonita dedinja pride v poštev zap. hči Gajšek
Zdenka, roj. 7. 10. 1955, za katero pa se ne
ve, ali je še živa.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedeno dedinjo
ter ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo, na
podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2010
D 117/2010
Os-5461/10
Nemec Ema, nazadnje stanujoča Lukavci 9, je dne 1. 6. 2010 umrla in ni zapustila
oporoke.
Do dediščine imajo pravico njeni otroci,
če teh ni, pa njeni bratje in sestre oziroma
njihovi potomci.
Ker sodišču niso znani dediči, naj se morebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v primeru, da se nihče ne bo javil za dediča, zapuščino izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 24. 8. 2010
D 568/2004
Os-5699/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Vidovič Mariji, roj. Bratuša, hčeri Petra, roj. 6. 7. 1916,
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli
10. 8. 2004, nazadnje stanujoči Muretinci
št. 45.
Ker se ne ve ali je kaj dedičev po pokojni
Vidovič Mariji, sodišče na podlagi prvega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od dneva objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče
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opravilo zapuščinsko obravnavo, na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 31. 8. 2010
D 723/2009
Os-5956/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 723/2009 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Srečku Cmrečnjak, umrl
2009, sin Feliksa, roj. 1962, nazadnje stan.
Draženska c. 4, Ptuj.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Gradišča in k.o. Ptuj, delnice in denar.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnika Srečka Cmrečnjak, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili
bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 9. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2010-687
Os-6129/10
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 23/05, ZS-UPB1), predsednica
Okrožnega sodišča v Novi Gorici objavljam
poziv
predstavniškim organom občin in drugim
pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da predlagajo
kandidate za 180 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno
primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki
jih določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, Urad predsednice, Kidričeva 14, v roku 60 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Bovhan Franc, Male poljane 7p, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 11.059.968, izdala
zavarovalnica Grawe. gnj-315662
Bunderšek Roman, Kremžarjeva ul.
16, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500018708, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-315465
Čretnik Božena, Gosposka 3, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500040613, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-315667
Hudelja Tadej, Ulica Drine Gorišek 15,
Limbuš, zavarovalno polico, št. 50500057821
in 50500057893, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnd-315647
Kraljevič Biserka, Dolenjska cesta
454, Škofljica, zavarovalno polico, št.
50500062704, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnj-315562
Kraljevič Sandi, Dolenjska cesta
454, Škofljica, zavarovalno polico, št.
50500062850, izdala zavarovalnica KD
življenje. gni-315563
Likavec Jani, Slvaniška 11, Hrastnik,
zavarovalno polico, št. 403202000058, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-315540
Mesar Branka, Ograde 17, Logatec,
zavarovalno polico, št. 41601000053, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnz-315596
Novak Rajko, Planina 35, Kranj,
zavarovalno polico, št. 50500031632,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz-315646
Zajelšnik
Ana,
Hmeljska
13/a,
Kostanjevica na Krki, zavarovalno polico,
št. 50500007580. gnl-315585

Spričevala preklicujejo
Alagić Nijaz, Dolenjska cesta 44,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2008. gnu-315651
Antulov Bojan, Meštrovičeva 10, Rijeka,
indeks, št. 26108461, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana.
gnc-315594
Baltić Sead, Kajuhova 36, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1976 in 1977.
gnx-315498
Bartol Nataša, Veliki Cerovec 10, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT
Novo mest, izdano leta 1999 in 2000.
gnc-315444
Batič Tina, Tekavčeva 11, Šoštanj,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Boris Kidrič v Celju –
konfekcijski tehnik, izdano leta 1996, izdano
na ime Kondič Tina. gno-315682
Batič Tina, Tekavčeva 11, Šoštanj,
spričevalo 4. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Boris Kidrič v Celju –

konfekcijski tehnik, izdano leta 1998, izdano
na ime Kondič Tina. gnn-315683
Belšak David, Brrniška cesta 65, Vodice,
spričevalo o končani OŠ Vodice, izdano leta
2001. gnq-315655
Bizjak Jure, Pretnerjeva 4, Postojna,
spričevalo 9. razreda OŠ Miroslav Vilhar
Postojna, izdano leta 2006. gnd-315668
Blažan Ivana, Cankarjeva cesta 1, Tržič,
indeks, št. 27005673, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gny-315472
Bolarič Špela, Sp. Pirniče 77/b, Medvode,
indeks, št. 81539642, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta Maribor. gng-315565
Borić Luka, Štihova ulica 21, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje upravne in
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnt-315577
Brence Branko, Mokraška vas 22,
Spodnja Idrija, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske in turistične šole,
št. K-4, izdano leta 1992. gnt-315477
Brumat Ana, Martinuči 37, Renče,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne
na Koroškem, št. 2326, izdano leta 2010.
gnk-315636
Budihna Urban, Maroltova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2005. gnr-315579
Cek Milena, Hrušica 4, Podgrad, spričevalo 1. in 2. letnika SGTŠ Izola. gne-315542
Cvar Mirjam, Jelovec 4, Sodražica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
biotehnične šole Kranj, izdano leta 2003.
gnk-315561
Čater Ana, Stopče 33/a, Grobelno,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta
2010. gnf-315466
Čater Ana, Stopče 33/a, Grobelno,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
storitvene dejavnsti in logistiko, izdano leta
2007. gne-315467
Čater Ana, Stopče 33/a, Grobelno,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta
2008. gnd-315468
Čater Ana, Stopče 33/a, Grobelno,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
storitvene dejavnsti in logistiko, izdano leta
2009. gnc-315469
Čater Ana, Stopče 33/a, Grobelno,
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta
2010. gnb-315470
Debeljak Eva, Vrbnje 18/b, Radovljica,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole Ljubljana, izdano leta 2006.
gnt-315527
Dejak Anja, Dolenja vas, Humec 18,
Ribnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
srednje ekonomske šole Kočevje, izdano
leta 2008. gnq-315605
Devčič Peter, Cankarjeva 1, Sežana,
indeks, št. 32070354, izdala Naravoslovno
tehniška fakulteta v Ljubljani. gnc-315419
Dobovišek Aljoša, Podbrezje 44, Naklo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

šole Ivan Cankar za splošno kulturo in
elektroenergetiko, Gimnazija Ivan Cankar,
izdano leta 1983, izdano na ime Arko Aljoša.
gns-315653
Dolenc
Tamara,
Šentrupert
25,
Šentrupert, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole v Novem mestu, izdano leta
2007. gnf-315595
Domjan Darko, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Jarše, izdano
leta 2000. gni-315413
Dragojevič Leon, Šalara 57, Koper
– Capodistria, spričevalo OŠ Šmarje pri
Kopru, izdano leta 2004. gni-315613
Drobič Primož, Ulica Viktorja Kejžarja 18,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2005. gng-315690
Dugić Elma, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2009. gnz-315496
Đogić Sanela, Reška ulica 23, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2009 in 2010.
gnv-315550
Ferlin Janez, Cesta 1. maja 12, Senovo,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Želimlje,
izdano leta 2004 in 2005. gng-315415
Ferlin Klemen, Malo Globoko 8,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, izdano leta
2007. gni-315588
Gabron Nives, Ragovska 16, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo
mesto, izdano leta 2007. gnr-315529
Geljić Ivana, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Savsko
naselje, izdano leta 2003. gno-315632
Gjorek Eva, Černelavci, Liškova 69,
Murska Sobota, spričevalo 2. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2008.
gnn-315558
Golobič Sara, Partiznska 20, Celje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Štore.
gnx-315473
Gorišek Manuela, Šentvid pri Stični 49,
Šentvid pri Stični, maturitetno spričevalo
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica, št. IIEKT/501, izdano leta 2009.
gnc-315569
Gračner Saša, Vrh nad Laškim 12, Laško,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju. gnv-315575
Gregorčič Robert, Šeškova ul. 30,
Kočevje, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole, izdano leta 2000, 2001 in
2002. gnu-315476
Grižonič Tamara, Cesta I. Istrske
brigade 75, Pobegi, spričevalo 8. razreda
OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2001.
gnq-315630
Halkič Emira, Delavska 18, Celje,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Poklicne in tehniške šole za storitvene
dejavnosti, izdano leta 2003. gnv-315625
Harambašić Amela, Jelinčičeva ulica 4,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Vič, izdano
leta 2008, izdano na ime Okić Amela.
gnw-315649

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Hartman Matic, Stari trg 326/a, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec. gnu-315626
Herega Sabina, Mestni trg 41, Škofja
Loka, spričevalo o končani OŠ Škofja Loka
– Mesto, izdano leta 2005. gne-315642
Horvat Matic, Rožnik 10a, Ankaran –
Ankarano, indeks, št. 29003906, izdala
Naravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani.
gne-315417
Hozjan Lara, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, maturitetno spričevalo ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 2006. gnf-315616
Hristova Tanja, Viktorja Svetina 14,
Jesenice, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2000. gno-315482
Hristova Tanja, Viktorja Svetina 14,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Jesenice, izdano leta 2000.
gnm-315484
Hrvatin Alja, Veluščkova 8, Izola – Isola,
spričevalo 9. razreda OŠ Livade, izdano leta
2006. gnp-315531
Hrvatin Nika, Sv. Anton, Dolani 5, Pobegi,
spričevalo 8. razreda OŠ Elvire Vatovec
Prade, izdano leta 2000. gng-315440
Ilič Mirjana, Rudija Papeža 30, Kranj,
spričevalo 4. letnika ESIC Kranj – gimnazija,
izdano leta 2010. gnp-315481
Imamović Adis, Poštna ulica 7b, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Cene Štupar.
gnq-315580
Isakoski Bedi, Cesta 9. korpusa 72,
Solkan, spričevalo 1. letnika SGGEŠ za
poklic gradbeni tehnik, izdano leta 2003.
gnl-315635
Jeglič Žiga, Podbrezje 250, Naklo,
spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije Kranj.
gnt-315427
Jerant Nataša, Golišče 98, Litija,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Zagorje, izdano leta 2001, 2002.
gny-315697
Jontez Tina, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika, Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1994, izdano na ime
Rupnik Tina. gnh-315489
Jug Martin, Pot v dolino 11/d, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika ERSŠG v Ljubljani,
izdano leta 2009. gnl-315510
Kaiser Aleš, Tavčarjeva 15, Velenje,
spričevalo Šolskega centra Velenje, št. 761,
izdano leta 2000. gni-315438
Kaplan David, Krivec 6, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Evrošola v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnz-315421
Karl Tadeja, Ronkova ulica 18, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2005.
gnx-315573
Kaučič Nina, Glavarjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Tone Čufar Ljubljana, izdano leta 2000.
gnc-315544
Kebe Sandra, Unec 93, Cerknica,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra v
Postojni, izdano leta 2001. gnl-315610
Kerec Kristijan, Topolovci 12, Cankova,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in tekstilne šole Murska Sobota,
izdano leta 1997. gns-315428
Kern Anže, Ulica Franca Barleta 2,
Kranj, spričevalo 3. letnika Tehniškega
šolskega centra Kamnik, izdano leta 2009.
gns-315503
Klemenc Martin, Ulica Gubčeve brigade
39, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2009.
gnw-315678

Kocić Gordan, Runkova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
za strojništvo Ljubljana, izdano leta 1982.
gnh-315514
Komic Žan, Vikrče 18b, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o končani OŠ Valentina
Novaka, izdano leta 2004. gnb-315420
Koprivšek Tomažič Meta, Preglov trg 2,
Ljubljana, indeks, št. 11170250239, izdal
Zavod IRC, leto izdaje 2009. gnm-315584
Korelc Domen, Maleševa 14, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid.
gnb-315670
Korelc Domen, Maleševa 14, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid.
gnz-315671
Korošec Blejc Sabina, Kovinarska 9/a,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole, izdano leta
1991, izdano na ime Korošec Sabina.
gnd-315618
Korošec Ivanka, Stranice 21/a, Stranice,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1993 in 1994, izdano na
ime Slivnikar Ivanka. gnb-315570
Kos Gašper, Stritarjeva ul. 12, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Rogaška Slatina, izdano leta 2006.
gnm-315459
Kos Sonja, Jurjevica 47, Ribnica,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole, izdano leta
2004. gnj-315462
Košir Terezija, Podpreska 24, Loški Potok,
spričevalo 4. letnika Srednje pedagoške
šole v Ljubljani, izdano leta 1983, izdano na
ime Košmerl Terezija. gnt-315602
Kožel Karmen, Gorica pri Šmartnem
14, Srednja vas v Bohinju, spričevalo
o zaključnem izpitu 1996, izdano na ime
Senica Karmen. gnd-315443
Krajnović Almira, Ul. Viktorja Kejžarja
36, Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske in turistične šole Radovljica, št.
ETII/223, izdano leta 2001, izdano na ime
Samardžić Almira. gnh-315439
Kranjec Teja, Savinova ulica 3, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje šole za storitvene dejavnosti
in logistiko, izdano leta 2007 in 2008.
gnf-315566
Krapež Rok, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Antona Aškerca Ljubljana, izdano leta 2006.
gnz-315521
Križ Tanja, Trava 1, Draga, spričevalo 2.
letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana,
izdano leta 2008. gnc-315519
Krneta Vesna, Ulica Janeza Puharja 5,
Kranj, obvestilo o opravljeni poklicni maturi
Ekonomske šole Kranj, izdano leta 2005.
gnt-315652
Lah Žiga, Trdinova cesta 15, ŠmarjeSAP, spričevalo 2. letnika Gimnazije Antona
Aškerca Ljubljana, izdano leta 2008.
gnm-315513
Lah Žiga, Trdinova cesta 15, ŠmarjeSAP, obvestilo o uspehu 3. letnika Gimnazije
Antona Aškerca Ljubljana, izdano leta 2009.
gnc-315619
Lampreht Golob Brina, Ul. Janeza
Pavla II 14, Ljubljana, spričevalo 8. razreda
OŠ Majde Vrhovnik, izdano leta 2002.
gnh-315664
Landeker Dušan, Mislinjska Dobrava
109/a, Šmartno pri Slov. Gradcu, indeks,
izdal Šolski center Velenje, leto izdaje 1983.
gnk-315511
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Lavrič Miha, Vir, Bukovčeva 32, Domžale,
spričevalo 3. letnika ŠCRM, Ekonomska šola
v Kamniku, izdano leta 2004. gnf-315491
Lipovec Sara, Na gmajni 7, Velike Lašče,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2009. gny-315622
Lorenčič
Simona,
Nasipna
ulica
6, Benedikt, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1. do 4. letnika III.
gimnazije Maribor, izdano leta 1994–1998.
gnw-315674
Lotrič Laura, Dašnica 96, Železniki,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2005. gnk-315486
Lučić Anđelko, Partizanska cesta 29,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
in upravno administrativne šole v Kranju,
izdano leta 1996 in 1997. gnw-315499
Lujić Alen, Gradišče 16, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2008. gnp-315556
Macele Sandra, Maroltova 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, št. I/170, izdano leta 2003.
gnz-315621
Mahkovec Marko, Jevnica 63, Kresnice,
spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
izdano leta 2004. gns-315453
Mahnič Polona, Pretnerjeva ulica
5, Postojna, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednješolskega centra Postojna, izdano
leta 1996 in 1997. gnq-315530
Majhen Matic, Breg pri Polzeli 124,
Polzela, spričevalo poklicne mature Srednje
šole za strojništvo in mehatroniko Celje,
izdano leta 2010. gnv-315500
Majkič Dijana, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
tekstilne, obutvene šole Kranj, izdano leta
1997, 1998 in 1999. gns-315553
Maležič Blaž, Novo polje, cesta XII 7/c,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2006. gnv-315425
Marić Ivana, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, program
laboratorijski tehnik, izdano leta 2007.
gnh-315639
Marinšek Martina, Topole 9A, Domžale,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o uspehu
poklicne mature Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo, izdano leta 2004. gnz-315696
Mehle Tajda, Šifrerjeva ulica 39,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2007 in 2008. gnf-315416
Metljak Renata, Drenov Grič 110, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Vič. gni-315638
Mihelič Darko, Kot 28, Ribnica, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole Kočevje,
izdano leta 1996. gny-315447
Mrak Matjaž, Studenčice 43, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Preska, izdano leta
2006. gnp-315656
Mravljak Jure, Tomšičeva 37, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec, izdano leta 2003.
gnv-315475
Mršič Nina, Gradišnikova 22, Borovnica,
spričevalo 3. in 4. letnika ŠC PET v Ljubljani,
izdano leta 2006 in 2007. gno-315607
Mulalić Almir, Sečovlje 62/d, Sečovlje
– Sicciole, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano
leta 2006. gnq-315680
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Mulalić Almir, Sečovlje 62/d, Sečovlje
– Sicciole, spričevalo o končani OŠ Lucija
Portorož. gnp-315681
Murko Mojca, Meškova ulica 8, Slovenj
Gradec, indeks, št. 71030111, izdala
Biotehniška fakulteta. gng-315640
Nadoh Dejan, Podtabor 1B, Ilirska
Bistrica, indeks, št. 23090878, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnb-315695
Nagode Katarina, Zgornje Pirniče 121,
Medvode, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnn-315487
Nemet Boris, Log 3, Hrastnik, spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana.
gnj-315637
Olovec Janez Jože, Vrtnarska pot 1,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 1. letnika
Šolskega centra Novo mesto – Srednja
gradbena in lesarska šola Novo mesto,
izdano leta 2010. gnk-315536
Omejc Špela, Žabnica 58, Žabnica,
diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani,
izdana leta 2003. gnj-315687
Opara Sonja, Pot za Bistrico 67,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Boris Kidrič
Ljubljana, izdano leta 1983, izdano na ime
Šircelj Sonja. gng-315490
Orel Tine, Trubarjeva 11/b, Nova Gorica,
spričevalo 3. letnika TŠC Nova Gorica, št.
I/6-490, izdano leta 2009. gnm-315559
Pajnič Eva, Predoslje 55/a, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v
Kranju, št. 1 EG/528, izdano leta 2004,
izdano na ime Ančimer Eva. gnk-315586
Palme Lucia, Slivia 21d, 34011 Duino,
Trst, Italija, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana,
indeks, št. 27092441, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko v Ljubljani, leto izdaje
2009. gny-315576
Pavlinjek Matjaž, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature SPSŠB, izdano leta 2008.
gnm-315509
Perc Domen, Gradnikova 4/j, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
2007. gnv-315525
Peršič Lea, Kovačičeva 29/a, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije Koper, izdano leta 2005.
gnf-315666
Pezdir Urška, Podbukovje 62, Grosuplje,
spričevalo 4. letnika ŠC PET Ljubljana,
izdano leta 2008. gnh-315414
Pirc Aleksander, Drča 11, Straža,
spričevalo poklicne mature ŠC Novo mesto
– Srednja šola Metlika, izdano leta 2010.
gnw-315624
Plahutnik Matic, Medvedova ulica 8,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2006. gnr-315454
Plazovnik Tomaž, Stari trg 249,
Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnl-315560
Podboj Maja, Žabnica 56, Notranje
Gorice, spričevalo 2. letnika ŠCL – Tehniške
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnq-315430
Podboj Maja, Žabnica 56, Notranje
Gorice, spričevalo 8. razreda OŠ Brezovica
pri Ljubljani, izdano leta 2002. gny-315497
Podlesnik Anej, Vipavska 19, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Celje, št. IV/322, izdano leta 2008.
gnf-315441

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogačnik Potrč Frane, Resljeva cesta
13, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Evrošola v Ljubljani, izdano leta 2007.
gny-315422
Ponikvar Jure, Ulica Pohorskega
bataljona 171, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
in obvestilo o uspehu na maturi Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2008. gnr-315429
Posedel Tjaša, Polzela 174/a, Polzela,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Celje, št. II-GM/443, izdano leta 2007.
gnu-315451
Prah Sebastjan, Tržišče 25/a, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Rogaška Slatina, izdano leta 2010.
gnz-315546
Praznik Grega, Janževski vrh 70,
Podvelka, spričevalo 8. razreda OŠ Ribnica
na Pohorju, izdano leta 2002. gno-315582
Praznik Vanja, Topolšica 209, Šoštanj,
maturitetno spričevalo Računalniške šole.
gnn-315583
Prešeren Urban, Vrbovec 55, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ in 8. razreda
OŠ Jožeta Moškriča, izdano leta 2006.
gnk-315661
Pukl Gregor, Vešenik 26, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje
strojne šole v Mariboru, izdano leta 2005.
gnx-315423
Qiu Guanjun, Obrežna ulica 65, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2006 in 2008. gnn-315483
Reberčnik Nataša, Spodnja rečica
21, Rečica ob Savinji, spričevalo od 1.
do 3. letnika Srednje trgovske šole v
Velenju, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gnk-315686
Rep Samo, Verd 83, Vrhnika, spričevalo
o zaključnem izpitu Kadetska šola za
miličnike, izdano leta 1982. gnt-315627
Ribnikar Jakob, Cegelnica 18, Naklo,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2008. gnj-315437
Ribnikar Karmen, Pivška ulica 1/a,
Postojna, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Postojna, izdano leta 1980 in
1981. gnf-315591
Rihtarič David, Begunje 97, Begunje na
Gorenjskem, indeks, št. 01009808, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani, leto izdaje
2009. gng-315665
Rotar Nina, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
in maturitetno spričevalo Gimnazije Vič v
Ljubljani. gnv-315600
Rovan Renata, Martina Krpana ulica 8,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja kemijska
šola. gnm-315684
Ržek Matej, Gorenje Brdo 12, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
strojništvo Škofja Loka, izdano leta 2008.
gnu-315501
Sabljič Ana, Vojkovo nabrežje 20,
Koper – Capodistria, spričevalo Srednje
ekonomsko poslovne šole, izdano leta 2006.
gnh-315614
Sagmeister Andreja, Dobja vas 148,
Ravne na Koroškem, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano
leta 1984, izdano na ime Cesnik Andreja.
gnh-315464
Sedmak Uroš, Štihova ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2001, izdano na ime Trobentar
Uroš. gno-315432

Sever Urban, Mlinska pot 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 1. in 2.
letnika Gimnazije Moste Ljubljana, izdano
leta 2005, 2006 in 2009. gnf-315516
Simić Helena, Kot 26, Ig, spričevalo
o končani OŠ Ig, izdano leta 2003.
gnj-315512
Sinanović Edin, Trg talcev 6, Kamnik,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad.
gnr-315629
Skvarča Simona, Plesiče 13, Logatec,
spričevalo 4. letnika Konverzatorij za
glasbo in balet Ljubljana, izdano leta 2010.
gnr-315654
Sotenšek Brina, Srednje Gameljne 42A,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o končani OŠ
Prežihovega Voranca, izdano leta 2000.
gnl-315685
Srpčič Ana, Košenice 41, Novo mesto,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2005. gnn-315658
Stropnik Antonija, Tomšičeva cesta 9,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovno komercialne šole Celje, izdano
leta 1983. gni-315663
Sučević
Nina,
Koštabona
53,
Šmarje, spričevalo OŠ Šmarje pri Kopru.
gnj-315612
Susman Matej, Strahomer 21, Ig,
spričevalo o končani OŠ in spričevalo
8. razreda OŠ Ig, izdano leta 2002.
gnr-315504
Šavli Matej, Brejčeva ulica 13/a,
Domžale, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2009. gnc-315494
Šebalj Marin, Gozdna pot 8, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o poklicni maturi
Šolskega centra Novo mesto, izdano leta
2007. gno-315657
Šijanec Tomaž, Benečija 3, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1998.
gnx-315673
Škorjanc Aleš, Mariborska cesta 20,
Dravograd, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec – gimnazija, št. 802,
izdano leta 2009. gns-315628
Štiglic Hren Saša, Dobletina 9, Nazarje,
indeks, izdala Srednja tehniška šola v Celju,
leto izdaje 1985. gne-315617
Šukljan Ambra, Ulica ferda Bidovca
3, Izola – Isola, maturitetno spričevalo
Gimnazije Piran, izdano leta 2008.
gni-315592
Šuligoj Matija, Čepovan 90, Čepovan,
spričevalo 1. letnika Gimnzije Nova Gorica,
izdano leta 2007. gnk-315436
Taraniš Maja, Štihova ulica 11, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnw-315424
Temelkov Nada, Tržaška cesta 49,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje gostinske šole Radovljica, izdano
leta 1995, 1996, 1997. gnf-315691
Tomič Maja, Šaranovičeva cesta 24,
Domžale, spričevalo 8. razreda OŠ Rodica,
izdano leta 2002. gnt-315552
Toromanovič Tina, Grčarice 2/a, Dolenja
vas, maturitetno spričevalo Srednje šole
Kočevje, št. 122-8-07, izdano leta 2007.
gnm-315634
Trbovc Janja, Zgornja Rečica 95, Laško,
spričevalo 4. letnika Vrtnarske šole v Celju,
izdano leta 2009. gnj-315537
Trifković Mladen, Ulica prvoborcev 39,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnb-315520
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Trope Špela, Cesta na Drenik 39,
Škofljica, spričevalo 4. letnika Biotehničnega
izobraževalnega centra v Ljubljani, izdano
leta 2010. gnu-315601
Turza Tina, Volčji potok 5/a, Radomlje,
spričevalo poklicne mature Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnq-315555
Varl Tanja, Kamna Gorica 66, Kamna
Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2008. gns-315528
Vehar Tomaž, Mladinska ul. 6, Spodnja
Idrija, maturitetno spričevalo Gimnazije Jurija
Vege Idrija, izdano leta 2004. gny-315522
Videnšek Maša, Globoče 14 b, Vojnik,
indeks, št. 08080959, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnt-315452
Vidmar Jaka, Begunjska 6/b, Lesce,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
in srednje šole Radovljica, izdano leta 2010.
gnw-315474
Vreček Kristjan, Videm 6a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Janka
Modra, izdano leta 2005. gnn-315608
Vrhovec Anže, Malnarjeva ulica 10,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2003 in 2004. gnw-315549
Zabric Tina, XXX. divizije 19/a, Nova
Gorica, spričevalo 2. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2008. gns-315478
Zevnik Maja, Mavčiče 86, Mavčiče,
spričevalo 2. in 3. letnika Ekonomsko
trgovske šole Kranj, izdano leta 2006 in
2007. gnd-315568
Zrim Aleš, Kolonija 1. maja 27, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojno
tehnične šole Trbovlje, št. 147, izdano leta
1998. gnb-315445
Zupančič Petra, Notranjska cesta 26/a,
Logatec, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Postojna, št. I-E/142, izdano leta 1997.
gnp-315506
Zupančič Urška, Ul. Nadg. borcev 39,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1992, izdano
na ime Sitar Urška. gnw-315449
Zupančič Žiga, Stantetova 8, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje,
izdano leta 2009. gnl-315485
Žele Filip, Pot pomorščakov 22, Portorož
– Portorose, spričevalo 3. letnika SEDP
Koper. gnb-315545
Žele Filip, Pot pomorščakov 22, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika SEDŠ Koper.
gnf-315541
Žigič Žan, Valvasorjeva ulica 15, Brežice,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, št.
506, izdano leta 2009. gnl-315460
Žlof Milan, Polje, Cesta VI/24, Ljubljana,
diplomo Filozofske fakultete, št. 56/92-93,
izdana leta 1993. gnu-315551
Žnidar Silvija, Ložnica 1, Makole, indeks,
št. 18091646, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnm-315434
Žunič Aljaž, Bolehničici 1/aN, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Murska Sobota, št. 398u, izdano leta 2010.
gnd-315543

Drugo preklicujejo
AGM Nemec d.o.o., Sedraž 3, Laško,
dovoljenje za prvo zaposlitev tujca Gluhić
Izudin, št. 04289868974, izdano leta 2010.
gnb-315620

Anna Pietruszczak, Cesta 27. aprila
31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70072136, izdala Fakulteta za umetnost in
oblikovanje v Ljubljani. gnr-315604
Avtotransporti
Kumelj,
Ljubljanska
cesta 2/a, Ivančna Gorica, dovolilnico za
Makedonijo z oznako 807/11, št. 002975.
gnz-315446
Balažič Jožef, Stara nova vas 33,
Križevci pri Ljutomeru, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500026625000, izdajatelj
Cetis Celje. gnv-315675
Barut Loridano, Dvoriščna 4, Izola – Isola,
pomorsko knjižico, št. 000635. gnk-315611
Bedel Camille Jeanne Marie, Ilirska
ulica 21, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 90050860, izdala Fakulteta za družbene
vede Ljubljana. gns-315603
Begelj Miha, Dvorje 28, Cerklje na
Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
27090111, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnx-315623
Berki Barbara, Glavna ulica 140,
Lendava – Lendva, študentsko izkaznico,
št. 30015593, izdala FKKT v Ljubljani.
gnh-315539
Bešić Jasmin, Koparska 23, Umag,
študentsko izkaznico, št. 19493047,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gno-315590
Bizjak Aleksander s.p., Sp. Plavž 14/f,
Jesenice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500006992000, izdana na ime Žaklin
Lužnik. gnp-315431
Bovha Jernej, Koželjskega 7, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 93597828, izdala
Univerza v Mariboru. gnp-315435
Braz Matej, Vrsno 11, Kobarid, študentsko
izkaznico, št. 63060026, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnc-315669
Buljić Semir, Ajba 16, Kanal, študentsko
izkaznico, št. 0006021010, izdala Evropska
pravna fakulteta. gnk-315461
Cvijanović Jelena, Ulica Rudija Papeža
34, Kranj, študentsko izkaznico, št.
19421814, izdala Ekonomska fakulteta.
gnc-315644
Čebokli Mojmir, Tomaj 95, Dutovlje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500009594000,
izdajatelj
Cetis.
gnp-315631
Čeh Tim, Ložarjeva 15, LjubljanaČrnuče, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gny-315572
Černač Anja, Rakitnik 20, Prestranek,
študentsko izkaznico, št. 19504720,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnu-315526
Čevnja Peter, Tomaj 26, Dutovlje,
študentsko izkaznico, št. 23040019, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnc-315694
Dabić Lucija, Neubergerjeva ulica
3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnm-315609
Dolenc Mark, Cesta na jezero 15,
Cerknica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
grafična in medijska šola Ljubljana.
gng-315615
Džeba Ivana, Kardeljeva 77, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 01006092, izdala
Pedagoška fakulteta. gnx-315698
Đogić Mesud, Oplotniška 8, Slovenske
Konjice, potrdilo za voznika, št. 007505/
MJ61-2-1416/2009, z veljavnostjo do 10. 2.
2010, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnp-315456
Fekonja Tomaž, Spodnji Gasteraj 73,
Jurovski dol, študentsko izkaznico, št.
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26203117, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo Ljubljana. gng-315515
Fijan Olivia, Ulica Avgusta Hlupiča 14,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 31210126,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnq-315505
Frajman Iztok, Slovenska ulica 13,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
19379212, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gne-315442
Fujs Ana, Draginjska 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 31080079, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnd-315643
Gale Blaž, Polje cesta XXX/24 A, Ljubljana
– Polje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad v Ljubljani. gnz-315471
Gobec Gašper, Ulica Franca Nebca
11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19458950, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gns-315578
Gubenšek Andrej, Križan Vrh 20, Bistrica
ob Sotli, študentsko izkaznico, št. 41040027,
izdala Medicinska fakulteta. gnm-315659
Isaković Huso, Oplotniška 8, Slovenske
Konjice, potrdilo za voznika, št. 007505/
BGD61-3-3518/2009, z veljavnostjo do
10. 2. 2010, izdala Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gno-315457
Ivanšek Rok, Cundrovec 6, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 27005742, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gni-315538
Jakovljević Renata, Prijateljev trg 12,
Ribnica, študentsko izkaznico, št. 27005674,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnb-315495
Jerebic Megy, Gančani 178, Beltinci,
dijaško
izkaznico,
št.
0005997294.
gnl-315535
Jevtić Neven, Staje 1, Ig, dijaško
izkaznico, izdala SŠTS Šiška. gnd-315518
Jozić Marina, Vrbovec 43, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070541, izdala
FDV. gnn-315633
Kavčič Blaž, Ljubinj 27, Tolmin, študentsko
izkaznico, št. 11030147, izdala Fakulteta za
zdravstvo v Ljubljani. gnj-315412
Kociper Bojan, Mladinska ulica 38,
Odranci, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004715000, izdajatelj Cetis Celje.
gnn-315433
Kočevar Živa, Gradišče nad Pijavo
Gorico 186/a, Škofljica, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Moste. gny-315547
Kolenović Samir, Vrečkova 9, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19501900, izdala
Ekonomska fakulteta. gne-315692
Košir Tilen, St. Rudnik I/16, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gni-315463
Kovač Mihalj, Grm 12, Trebnje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500021418003,
izdajatelj Cetis Celje. gnh-315564
Krak d.o.o., Pokopališka 15, Ljubljana,
delovno dovoljenje št. 9928983517, izdano
na Isailović Nikola z veljavnostjo od 12. 6.
2009 do 11. 6. 2011. gnn-315508
Krašovec Ana, Ulica Molniške čete
15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19433667, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnd-315418
Kroflič Tjaša, Trnoveljska cesta 107,
Celje, študentsko izkaznico, št. 21070557,
izdala Fakulteta za družbene vede v
Ljubljani. gnp-315581
Kuster Gregor, Hotemaže 42, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 270916180, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnm-315534
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Ludvig Alenka, Cesta na Grad 45, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41080044, izdala
Medicinska fakulteta. gnd-315693
Mahmutović Adis,
Oplotniška
8,
Slovenske Konjice, potrdilo za voznika, št.
007505/MJ61-2-1416/2009, z veljavnostjo
do 20. 2. 2010, izdala Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnn-315458
Mahne Martin, Tatre 39, Obrov, certifikat
o nacionalni poklicni kvalifikaciji, izdan v
Srednje tehniški šoli Koper. gny-315597
Merkač Andreja, Bukovje 1/a, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 19416521,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnz-315571
Mesec Rožle, Na livadi 12, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 63060179, izdala
FRI Ljubljana. gnx-315548
Metelko Petra, Stranska pot I/1c,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
04033463, izdala Fakulteta za upravo
Ljubljana. gny-315672
Modrič Blaž, Kejžerjeva 37, Jesenice,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena
in geodetska šola Ljubljana. gnb-315645
Možina Karin, Kidričeva ulica 16B, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 41080026,
izdala Medicinska fakulteta. gnl-315660
Mujić Rasim, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
NPK certifikat izdal Šolski center Celje,
Medpodjetniški izobraževalni center, izdan
leta 2008. gno-315507
Narat Nataša, Triglavska ulica 16,
Domžale, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gno-315557
Nežmah Miroslav, Sebenje 83, Križe,
orožni list, št. OO580000091, izdala UE
Tržič. gni-315688
Oblak Matija, Zapoge 37, Vodice, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Ledina, št.
0005963560. gnv-315650
Ocvirk
Matevž,
Ul.
Sallaumines
9/a, Trbovlje, študentsko izkaznico, št.
01005423, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnv-315450
Omahen Boris, Veliko Mlačevo 20,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
25007249, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gni-315488
Pagon Tjaša, Prvačina 98/a, Prvačina,
študentsko izkaznico, št. 40071033, izdala
Visoka šola za storitve – kozmetika.
gnt-315502
PANCE-TOP d.o.o., Pance 021, Šmarje –
SAP, licenco, št. GE002877/05032 za vozilo
IVECO z reg. št. LJ 35-10X. gnl-315410
PANCE-TOP d.o.o., Pance 021, ŠmarjeSAP, licenco, št. GE002877/05032 za vozilo
MAN z reg. št. LJ X5-77L. gno-315411
Pastorčić Zdravko, Spodnji Hotič 3,
Litija, službeno izkaznico, št. 107040, izdalo
Ministrstvo za notranje zadeve. gnr-315679
Peršič Manja, Pokopališka 15, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 99289833346, izdano
na ime Ajeti Adem z veljavnostjo od 28. 4.
2009 do 27. 4. 2011. gnx-315448
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Petek Tomaž, Gerečja vas 19b, Hajdina,
študentsko izkaznico, št. 41050055, izdala
Medicinska fakulteta. gnx-315648
Pogorevc Vinko, Ardlin 86, Škofja vas,
kartico za voznika, št. 008525/BGD13-3351/2008, izdana na ime Medić Zikret, leta
2008. gno-315532
Pogorevc Vinko, Ardlin 86, Škofja vas,
potrdilo za voznika, št. 008525/MJ13-36853/2008, izdana na ime Medić Fahrija,
leta 2008. gnn-315533
Pollak Riko, Linhartova 3, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 8888, izdala
UE Ljubljana. gnf-315641
Popović Igor, Oplotniška 8, Slovenske
Konjice, potrdilo za voznika, št. 007505/
BGD61-2-418/2010, z veljavnostjo do 15. 5.
2010, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnq-315455
Potočar Luka, Kamnogoriška cesta
68, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21090457, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnt-315677
Potrebuješ Zdravko s.p., Zagorica pri
Velikem Gabru 54, Veliki Gaber, dovolilnica
za prevoz tovora za tretjo državo (Hrvaško)
št. 0001943. gnu-315426
Resanović Iva, Ob Koprivnici 57, Celje,
dijaško izkaznico, izdala FGG. gne-315567
Resman Veronika, Zgornja Dobrava
10, Radovljica, študentsko izkaznico, št.

01009183, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnj-315587
Rus Transport – Žiga Rus s.p., Drenov
grič 162, Vrhnika, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500007675000, izdana na
ime Rus Žiga. gnm-315409
Scania, Cesta v Gorice 28, Ljubljana,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
070500000165010, izdano na ime Ladinek
Mitja, Kersnikova ulica 1, Grosuplje.
gnx-315523
Šmigoc Vinko Alenka, Podbrežje 118/d,
Videm pri Ptuju, delovno knjižico, izdana pri
UE Ptuj. gnl-315689
Šraj Gregor, Grampovčanova ulica
16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije v Ljubljani. gnp-315606
Štancer Andrej, Ulica Nad mestom 4, Maribor, certifikat NPK, izdal pri Zbornici RS za
zasebno varovanje, leta 2006. gnw-315524
Transport Stojnšek s.p., Rajska ulica
2, Rogatec, vozniško kartico, št. 005588/
BGD64-2-4941/2008, izdano pri OZS, leta
2008, na ime Imširović Hrvoje. gne-315517
Vodopivec Anja, Reteče 155, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 21050818,
izdala FDV v Ljubljani. gnd-315593
Živković Sveto, Škofjeloška cesta 13,
Medvode, študentsko izkaznico, št. 21091462,
izdala FDV Ljubljana. gnr-315554
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