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Javni razpisi

Št. 4301-38/2010/53
Ob-6636/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objav
lja
dopolnitev javnega razpisa
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR – za
promocijo turistične ponudbe tematskih
turističnih proizvodov na nacionalni
ravni v letu 2010 in 2011, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 59/10
V točki 6. javnega razpisa »Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom« se tekst spremeni, tako da se sedaj
glasi:
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 1.080.500 EUR.
– 918.425 EUR – namenska sredstva
EU – ESRR,
– 162.075 EUR – slovenska udeležba.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
6837 Razvoj turističnih
destinacij-07-13-EU
6959 Razvoj turističnih
destinacij-07-13-slovenska
udeležba
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša 85%.
Koriščenje sredstev bo mogoče v letu
2011. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 31. 12. 2011.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 490/2010
Ob-6643/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08 in 4/10), Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in
104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov,
namenjenih predstavljanju,
uveljavljanju in razvoju
slovenskega jezika v letu 2011
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-UPRS-2011).
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
II. Namen in predmet projektnega razpisa:
Dodelitev sredstev za sofinanciranje posameznih projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavljanju, uveljavljanju in
razvoju slovenščine ali večanju dostopnosti
te javne dobrine.
Za projekte se po tem razpisu štejejo
naslednje akcije:
– jezikovni tečaji, poletne šole, seminarji in druge oblike dopolnilnega jezikovnega
izobraževanja za govorce slovenščine kot
prvega jezika, za zamejske Slovence, za
priseljence, gostujoče delavce, azilante, tujce idr.;
– knjige, brošure, zloženke, zgoščenke,
spletne strani ipd., s katerimi se predstavlja,
uveljavlja in širi znanje slovenščine in vedenje o slovenščini;
– prevajanje in ustvarjanje javno dostopnih računalniških programov v slovenščini,
širjenje uporabe slovenščine v informacijsko-komunikacijski tehnologiji (prenosni telefoni, teletekst idr.);
– digitalizacija slovarjev, v katerih je zastopana slovenščina;
– skrb za uveljavljanje in širjenje slovenskih javnih napisov, slovenskih imen pravnih
oseb in slovenskih imen lokalov;
– manjše raziskave o ozemeljski, socialni, zvrstni rabi slovenščine;
– tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje o
slovenskem jeziku;
– drugi mali projekti, ki prispevajo k boljšemu poznavanju, večjemu uveljavljanju in
širjenju slovenščine
III. Razpoložljiva sredstva:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev na
razpisu je 20.962 €.
Od tega se lahko najmanj 6.600 € vseh
sredstev dodeli projektom, ki so namenjeni
razširitvi in poglobitvi jezikovne zmožnosti
v slovenščini in prispevajo k ozaveščanju,
pomenu in vlogi materinščine pri otrocih in

mladostnikih. Prav tako se lahko polovica
vseh sredstev dodeli predlagateljem, katerih projektov ni mogoče imeti za del njihove
pridobitne dejavnosti.
Za posamezni projekt se lahko dodeli
največ do 3.000 €.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje:
– Na razpis se lahko prijavijo fizične
in pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
predlagani projekt. Ministrstvo za kulturo
si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije v podatkih javnopravne agencije
AJPES.
– Prijavitelji morajo imeti v času prijave
na razpis izpolnjene in poravnane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo.
– Posamezni prijavitelj se lahko na razpis
prijavi z največ dvema projektoma, ki bosta
končana v proračunskem letu 2011.
– Prijavitelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost financira država ali lokalna
skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne morejo
na razpisu kandidirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do
30. 11. 2011.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov ministrstva.
V. Oddaja vlog:
Vloga mora biti izpolnjena in podpisana
na obrazcu ministrstva (priglasitev projekta)
in mora obvezno vsebovati:
– razčlenjen opis projekta (najmanj ena
tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede na navedbe iz točke II tega razpisa; Cilji
projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni učinki);
– razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– predstavitev odgovornega izvajalca
projekta (podatki o njegovi strokovnosti in
redni oziroma osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti,
morebitna posebna priporočila) in navedba
odgovorne osebe predlagatelja projekta.
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog,
ki so jih sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo pozvani, da jih dopolnijo
v petih dneh od prejema poziva. Vloga, ki ne
bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot
jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna
dokumentacija, in ki ne bo pravočasno in v
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celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno
in bo zavržena.
Vsako posamezno vlogo morajo prijavitelji predložiti v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis JPR-UPRS-2011,
ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja:
naziv in naslov oziroma sedež.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 7. decembra 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Prispele vloge bo odpirala posebna
komisija za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo
predložene oziroma priporočeno oddane na
pošti v predvidenem roku, se bodo štele za
prepozne. Vsaka vloga za projekt, ki ga prijavljate na razpis, mora biti oddana v svoji
(ločeni) ovojnici (kuverti). Ministrstvo bo iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozno
oddane vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
VI. Način ocenjevanja:
Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za projekte, ki jih ne bo zavrgla
odpiralna komisija Ministrstva za kulturo,
bo ocenila strokovna komisija, imenovana
s sklepom ministrice za kulturo. Strokovna
komisija jih bo ocenila na podlagi naslednjih
meril oziroma kriterijev za njihovo vrednotenje:
1) splošna ustreznost projekta glede na
namen razpisa: do 30 točk;
2) kakovost in prepričljivost predstavitve
projekta: do 20 točk;
3) primernost finančnega predračuna za
izvedbo projekta in višina predvidenega lastnega deleža sredstev: do 15 točk;
4) predstavljena strokovna usposobljenost nosilca oziroma izvajalca projekta: do 8
točk (+ 2 točki, če je predlagatelj ali izvajalec
projekta društvo, ki deluje v javnem interesu
na področju kulture);
5) uporaba sodobnih pristopov pri predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 5 točk;
6) ustreznost vsebinske in/ali didaktične
zasnove projekta glede na ciljno občinstvo:
do 5 točk
7) dosedanja načrtnost in sistematičnost
pri uveljavljanju slovenskega jezika kot kulturne dobrine pri izvajanju svoje dejavnosti oziroma večletne izkušnje pri tem: do
5 točk;
8) načrtovanje posebne popularizacijske
dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: do 5 točk;
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9) zagotavljanje sodelovanja mlajših avtorjev in izvajalcev pri izvedbi projekta (do
18. leta starosti): do 5 točk.
Merila so ovrednotena s točkami, tako da
je pri posameznem merilu navedeno najvišje možno število točk, ki jih v njegovem okviru lahko prejme posamezni projekt. Najnižje
število točk znotraj posameznega merila je
0 točk. Najvišji seštevek dosegljivih točk za
projekt pa je 100 točk.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni višje. Financirani
so lahko programi in projekti, ki prejmejo
več kot 70 točk. Višina odobrenih sredstev
za posamezni projekt je odvisna od višine
seštevka prejetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti projekta, pri čemer se
upošteva obseg sredstev, namenjenih za
izvedbo razpisa. Dokončni izbor programov
in projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi.
S predlagatelji izbranih projektov bo
Ministrstvo za kulturo sklenilo pogodbo o
sofinanciranju v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa.
Izvajalec projekta bo moral dodeljena
proračunska sredstva porabiti v proračunskem letu 2011, najkasneje do 31. 12. 2011,
ob upoštevanju plačilnih rokov in ostalih pogojev, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2011.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
VII. Razpisni rok: razpis se začne 5. novembra 2010 in se zaključi 7. decembra
2010.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko prijavitelji do izteka
razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni
Ministrstva za kulturo. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani
Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/
si/javne_objave/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/javni_razpisi/ kjer so na voljo tudi vsi
ostali podatki, ki se nanašajo na ta razpis.
IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Zoran Pistotnik, tel. 01/40079-66, e-pošta: zoran.pistotnik(at)gov.si.
X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo najkasneje v
roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.
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Priglasitveni obrazec
Vrsta predlagatelja:  posameznik
- poklic ………………………………………………
- položaj (zaposlitev ipd.) ……………………………
 organizacija
 društvo
društvo v javnem interesu na področju kulture
 zavod (šola, svetovalnica, kulturni center ipd.)
 podjetje
 drugo ……………………………………………….
Ime predlagatelja: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Poštni naslov: …………..……………………………………; telefon: ..……………
Elektronski naslov: …………………………………………………………………..
Registrirana dejavnost pravne osebe: pridobitna – nepridobitna (ustrezno podčrtajte).
Za (so)financiranje po javnem razpisu JPR-UPRS- 2011 predlagam-o naslednji projekt:
(naslov projekta) ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
Predvidena vrednost celotnega projekta: ……………………………………………
Predlagana višina (so)financiranja Ministrstva za kulturo: …………………………
Izjavljam/-o, da sem/smo v primeru potrditve projekta pripravljen/-i skleniti pogodbo o
izpeljavi oziroma (so)financiranju projekta v letu 2011.
Ministrstvu za kulturo dovoljujem/-o, da po končanem razpisnem postopku obvešča javnost o
rezultatih razpisa, pri čemer lahko objavi naslednje podatke: ime predlagatelja (ime, priimek
in naziv fizične osebe oziroma ime ali firmo pravne osebe), naslov projekta in povzetek
njegove vsebine, vsebinsko oceno projekta in število doseženih točk pri njegovi presoji ter
višino za njegovo uresničitev zaprošenih in s strani ministrstva odobrenih finančnih sredstev.

Kraj in datum: …………………………..

Podpis predlagatelja: ……………….
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Predračunski obrazec

Naslov projekta: ……………………………………………………………………………
Predvideni finančni odhodki po stroškovnih postavkah:
a) ……………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………….
č) ……………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Skupaj odhodni: …………………………………………………………
Predvideni prihodki:
a) lastni finančni vložek predlagatelja projekta …………………………………
b) finančni delež Ministrstva za kulturo …………………………………………..
c) delež morebitnih drugih sofinancerjev ……………………………….………..
d) predvideni prihodek od morebitne prodaje/trženja projektnega izdelka
………………...
e) drugo ……………….………………………………..……………………….
Skupaj prihodki: …………………………………………………………………
Kraj in datum:

Podpis predlagatelja:

……………………………

……………………………………….

Ministrstvo za kulturo

Št. 4300-545/2010-14
Ob-6640/10
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti,
ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1341/2008/ES), Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem

skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1080/2006/ES), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10 in 56/10), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,

30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/90 in
38/2010 – ZUKN), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011) (v nadaljevanju: Pravilnik), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05
in 127/06 − ZJZP), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007−2013 (Uradni list
RS, št. 17/09 in 40/09, 3/01 in 31/01), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007−2013, Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013 in sklepa
organa upravljanja o potrditvi instrumenta
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št. 4300−669/2010−5 z dne 3. 11. 2010
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska cesta 58, Ljubljana, kot neposredni
proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa (v nadaljevanju: SVLR), objavlja
četrti javni razpis
za izbor operacij iz prednostne
usmeritve »razvoj obmejnih območij
s Hrvaško« v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007−2013,
razvojne prioritete »razvoj regij«
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), na vsebinskih področjih prometne,
okoljske in ekonomske infrastrukture ob
državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje
problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju,
ki je nastala z uvedbo »schengenskega
režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj
sofinanciranja je ohranjanje poseljenosti
območij ob meji.
Na podlagi sprejetega dogovora razmejitve Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojna prioriteta »Razvoj
regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« s Programom
razvoja podeželja za obdobje 2007−2013,
Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, so
v okviru četrtega javnega razpisa za izbor
operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj
obmejnih območij s Hrvaško« upravičene do
sofinanciranja le operacije, katerih vrednost
je 600.000 EUR (bruto) in več.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v
Republiki Sloveniji.
2 Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji in upravičenci do
nepovratnih sredstev po tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati
investitor in nosilec operacije.
Kadar se prijavljena operacija izvaja na
območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več
upravičencev, morajo partnerji v operaciji
določiti nosilca operacije, ki je prijavitelj na
tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi s
to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje v
celoti odgovoren. V tem primeru mora biti
vlogi priložen dogovor, ki natančno določa
obveznosti in pravice vseh udeležencev v
operaciji, podpisati pa ga morajo vsi udeleženci operacije.
3 Upravičeni nameni
Do sofinanciranja so upravičene samo
namensko upravičene operacije, ki se bodo
izvajale v naseljih na teritorialnem območju
znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko
Hrvaško.
Seznam naselij znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško je priloga

(Priloga A) razpisni dokumentaciji in je objavljen na spletni strani http://www.svlr.gov.
si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Upravičeni nameni so:
1. Prometna infrastruktura:
– upravičena je izgradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti s katerimi se
ureja dostop do bivališč in/ali proizvodnih
(poslovnih) objektov, s katerimi se bo reševala problematika neodvisnih dostopov
po slovenskem ozemlju do bivališč in/ali
proizvodnih (poslovnih) objektov na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»schengenskega« režima na meji z Repub
liko Hrvaško;
2. Okoljska infrastruktura:
– upravičena je izgradnja ali obnova sistemov vodooskrbe ter izgradnja sistemov
odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
– prednost bodo imele operacije, s katerimi se bo reševala problematika neodvisne
oskrbe s pitno vodo oziroma čiščenja in odvajanja odpadnih voda;
3. Ekonomska infrastruktura:
– upravičeno je komunalno urejanje
zemljišč, katerih celotna površina ne sme
presegati 10 ha za novogradnjo ali širitev
manjših obrtnih ali poslovnih con,
– upravičene so operacije, katerih cilj je
zagotavljanje najmanj 5 novih bruto delovnih mest poslovni coni v 2 letih po zaključku
operacije.
4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški se presojajo, določajo
in dokazujejo v skladu z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007−2013, tem javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.
4.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški tega javnega razpisa
so:
1. stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del ipd.),
2. stroški nakupa zemljišč (do 10%
vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije),
3. stroški nakupa zgradb,
4. stroški nakupa, dobave in vgradnje
opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije,
5. stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije,
6. stroški storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije,
7. stroški zunanjega urejanja objektov,
8. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje,
9. stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Stroški navedeni pod zaporedno
številko 2 do 9 so lahko upravičeni le kot
vzporedni stroški stroškov pod zaporedno
številko 1. Upravičeni stroški tega javnega
razpisa so tudi stroški posameznih faz izvedbe gradenj.
4.2 Postopek izbora izvajalcev
Upravičenec je dolžan izbrati izvajalce
aktivnosti v skladu z določili zakona, ki ureja
javno naročanje (ZJN−2) in hkrati navodili
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007–2013,
ki poleg ostalih pogojev podrobneje ureja
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označevanje dokumentov in objav, nastalih
v postopku javnega naročanja.
V primeru nakupa stvarnega premoženja
je upravičenec dolžan spoštovani zakon, ki
ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.
4.3 Posebnosti upravičenih stroškov
Davek na dodano vrednost in davek na
promet nepremičnin sta po tem javnem razpisu vselej neupravičen strošek.
Nakup nepremičnin je upravičen do sofinanciranja, če obstaja neposredna povezava med nakupom in ciljem aktivnosti v
operaciji in če navodila organa upravljanja
in odločitev o potrditvi instrumenta ne določajo drugače.
4.3.1 Nakup zgradb
Če med nakupom nepremičnine in ciljem
sofinancirane operacije obstaja neposredna
povezava, predstavlja plačilo nepremičnine
upravičen izdatek, pod naslednjimi pogoji:
– cena za nakup nepremičnine ne presega tržne vrednosti, določene v poročilu
uradno priznanega cenilca oziroma ocenjevalca nepremičnin;
– za izgradnjo, adaptacijo ali nakup
zgradbe v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva Skupnosti, ki bi pomenila
podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje
nakupa iz sredstev kohezijske politike;
– namenska raba nepremičnine mora biti
zagotovljena najmanj 5 let po koncu operacije;
– zgradba je zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi.
V okviru izdatkov za nakup nepremičnine
davek na promet nepremičnin ni upravičen
strošek.
4.3.2 Nakup zemljišč
Nakup stavbnega zemljišča je upravičen
do sofinanciranja pod naslednjimi pogoji:
– med nakupom zemljišča in cilji sofinancirane operacije mora obstajati neposredna
povezava;
– izdatki nakupa zemljišča ne smejo
predstavljati več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije;
– od uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco ali pooblaščenega uradnega organa pridobljeno potrdilo oziroma poročilo,
ki opredeljuje, da cena zemljišča ne presega
tržne vrednosti.
4.3.3 Drugi upravičeni stroški
Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in
pripadajoči dokumentaciji.
Sredstva za vse neupravičene stroške
mora v celoti zagotoviti upravičenec.
4.4 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov
Sredstva se bodo upravičencu izplačala
na osnovi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu morajo biti priloženi:
– vsebinsko in finančno poročilo o napredku na operaciji,
– računi oziroma druge verodostojne
knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek
obveznosti upravičenca,
– dokazila o plačilu nastalih obveznosti.
Dokazila o plačilu nastalih obveznosti je
možno posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejetju predplačila za predloženo popolno dokumentacijo v okviru posameznega zahtevka za izplačilo, za katerega
je upravičeno predplačilo en dan pred zapadlostjo računa oziroma druge verodostojne
knjigovodske listine (in ob hkratnem upoštevanju drugih pogojev iz pogodbe o so-
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financiranju) v skladu s petim odstavkom
22. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10).
Višina sofinanciranja je določena z višino
v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov,
ki se povrnejo upravičencu v odobrenem
deležu sofinanciranja.
4.5 Obdobje upravičenosti stroškov in
obdobje za porabo sredstev
4.5.1 Obdobje upravičenosti stroškov
Za začetek operacije se šteje datum
sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije
investicijskega projekta s strani pristojnega organa. Operacije, ki so se pričele pred
1. 1. 2009, niso upravičene do sofinanciranja. Stroški nastali pred datumom sklepa o
potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa
niso del operacije.
Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter
nakupi zemljišč in zgradb) bodo upravičeni
od 1. 1. 2009, vendar ne pred datumom
sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije
investicijskega projekta s strani pristojnega
organa.
Preostali upravičeni stroški bodo upravičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi
sredstev operaciji.
Stroški ne smejo nastati po 30. 9. 2012.
Operacija se mora zaključiti najkasneje do
31. 12. 2012, ko se tudi zaključi obdobje
upravičenosti izdatkov.
Cilji operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva,
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
4.5.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva za leti 2011 in 2012.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2011, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje
30. 9. 2011. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2012, bodo morali
posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR
najkasneje 30. 9. 2012.
Skrajni rok za porabo sredstev strukturne politike v okviru tega javnega razpisa je
31. 12. 2012.
5. Višina sredstev
5.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Višina nepovratnih sredstev, ki so
na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša okvirno
12.000.000,00 EUR za leti 2011 in 2012. V
letu 2011 okvirno 5.000.000,00 EUR in v letu
2012 okvirno 7.000.000,00 EUR.
5.2 Višina sofinanciranja
Operacije izbrane na javnem razpisu
delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
Nepovratna sredstva so v deležu 85%
namenska sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, v
deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z njimi se lahko
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sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.
Znesek sofinanciranja iz namenskih
sredstev po tem javnem razpisu se zniža
pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: http://www.
euskladi.si/publikacije/navodila/download/
metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf).
Najvišji možni znesek sofinanciranja
(skupaj sredstva Evropske unije in Proračuna Republike Slovenije) posamezne
prijavljene operacije lahko znaša največ
1.000.000,00 EUR.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR:
− PP 7616 Razvoj regij – infrastruktura
regijskih poslovnih con – 07 – 13 EU,
− PP 7624 Razvoj regij – infrastruktura
regijskih poslovnih con – 07 – 13 – slovenska udeležba,
− PP 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07 – 13 EU,
− PP 7625 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba,
− PP 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07 – 13 EU,
− PP 7627 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba.
6 Pogoji za kandidaturo na javnem razpisu
6.1 Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo le
upravičeni prijavitelji iz 2. poglavja tega javnega razpisa. Predmet operacije mora biti
skladen z upravičenimi nameni iz 3. poglavja tega javnega razpisa. Vloga za dodelitev
nepovratnih sredstev mora biti predložena
v skladu z zahtevami javnega razpisa in
razpisne dokumentacije.
2. Operacija se mora izvajati v naseljih
na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.
3. Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR z vključenim davkom
na dodano vrednost.
4. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1.
2009, niso upravičene do sofinanciranja.
5. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno
(tehnično−tehnološko) funkcijo in imajo
jasno opredeljene cilje, skladne z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
Izgrajena ali obnovljena infrastruktura po
zaključku operacije mora biti polno funkcionalna (delujoča), kar bo upravičenec
moral najkasneje v roku 2. let po datumu
zaključka operacije iz pogodbe o sofinanciranju dokazati s predložitvijo uporabnega
dovoljenja.
6. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu
razvojnih programov − NRP (tretji del proračuna). Naziv operacije in viri financiranja
morajo biti v investicijskem dokumentu, v
obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih
programov) enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali
viri niso enaki, mora prijavitelj priložiti izjavo
(obrazec 7 razpisne dokumentacije), da bo
do predložitve prvega zahtevka za izplačilo
uskladil NRP.

7. Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis predložiti kopijo pravnomočnega
gradbenega oziroma drugega ustreznega
dovoljenja za poseg v prostor na celotni površini, kjer se bo izvajala investicija.
8. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino četrtega javnega razpisa za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete Razvoj
regij in o seznanitvi in strinjanju z razpisnimi
pogoji tega javnega razpisa,
– o upoštevanju upravičenih stroškov iz
javnega razpisa in razpisne dokumentacije
in Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007−2013,
– o upoštevanju določil 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
− ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10), kar
pomeni, da se v postopkih oddaje javnih
naročil ponudnike in v pogodbah izvajalce
zavezuje, da oni sami kot tudi nekdo drug
v njihovem imenu ali na njihov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, ne bo obljubil,
ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist
za pridobitev posla ali za sklenitev posla
pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz
javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve
ali poskusa kršitve navedene klavzule, je že
sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa
pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena,
– o označevanju operacije, informiranju
in obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa
upravljanja za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007−2013,
– o hranjenju dokumentacije, povezane
z operacijo ter upoštevanju omejitev glede
sprememb na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije operacije
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju kazalnikov in
prihodkov na operaciji še najmanj 5 let po
zaključku operacije,
– o strinjanju z javno objavo podatkov o
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu
in prejemniku skladno z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
– o smiselnem upoštevanju enakih možnostih v vseh fazah operacije v skladu z
zakonodajo, ki pokriva področje enakih mo-
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žnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006,
– o predložitvi usklajenega načrta razvojnih programov s predmetno operacijo
najkasneje do prvega zahtevka oziroma ob
prvem zahtevku za izplačilo,
– o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru
nastopa elementov državne pomoči ravnal
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja,
– o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR,
– o resničnosti vseh navedenih podatkov.
6.2 Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s
strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana
v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Sklep o
potrditvi investicijskega dokumenta (obrazec 5) je del razpisne dokumentacije in je
pripravljen skladno z navodili Ministrstva za
finance, ki so objavljena na spletnem naslovu http://www.mf.gov.si/slov/invest/vzorcni_dokumenti.htm. Dodatne obvezne vsebine investicijskega dokumenta – v primeru
operacije iz namena ekonomske ali okoljske
infrastrukture1 − so obvezne kot sledi:
a) v primeru, da je vrednost operacije
enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora
biti sestavni del tega dokumenta tudi analiza
stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije
– Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.
euskladi.si/publikacije/navodila/download/
metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf).
b) v primeru, da je vrednost operacije
manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno
v investicijski dokumentaciji izračunati samo
finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek
sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf).
Pri izračunu finančne vrzeli upravičenci
uporabijo prilogo B razpisne dokumentacije »Obrazec za izračun finančne vrzeli« (v
Excelu).
2. Projektna dokumentacija za operacije
investicijskega značaja mora biti izdelana v
skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).
3. Iz investicijskega programa mora biti
razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski omilitveni
ukrepi:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
1
V primeru operacije iz namena prometne
infrastrukture, kjer ni predvidenih prihodkov na
operaciji, analize stroškov in koristi in izračuna
finančne vrzeli ni potrebno izračunavati.

– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je potrebno).
4. Sofinanciranje operacije, ki je predmet
prijave na javni razpis, ne sme predstavljati
državne pomoči.
7 Merila za izbiro operacij
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog,
v skladu z naslednjimi merili (ocenjuje se le
po enem namenu operacije – A, B ali C).
Merila so podrobneje razčlenjena v razpisni
dokumentaciji.
A) Prometna infrastruktura (skupaj največ 140 točk):
1) Urejanje dostopa do gospodinjstev
(največ 60 točk),
2) Urejanje dostopa do proizvodnih (poslovnih) objektov (največ 40 točk),
3) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško
(največ 40 točk).
B) Okoljska infrastruktura (skupaj največ
140 točk):
1) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško
na področju okoljske problematike (največ
100 točk),
2) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško
(največ 40 točk).
C) Ekonomska infrastruktura (skupaj največ 140 točk):
1) Bruto delovna mesta v poslovni oziroma obrtni coni (največ 60 točk),
2) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško, v
razmerju do števila bruto delovnih mest v
poslovni oziroma obrtni coni – število prebivalcev občine (največ 40 točk),
3) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško
(največ 40 točk).
Ocenjene vloge bo strokovna komisija
razvrstila od vloge, ki je bila ocenjena z največ točkami, do vloge, ki je bila ocenjena z
najmanj točkami, in predlagala za sofinanciranje vloge, ki so na tej listi prejele relativno
največ točk, do porabe razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu.
V primeru, da je več vlog ocenjenih z
enakim številom točk, bodo prednostno sofinancirane operacije (po vrsti):
1. tistih prijaviteljev, ki jim še niso bila
odobrena sredstva iz naslova te prednostne
usmeritve,
2. tistih prijaviteljev, katerim je bilo na
preteklih treh javnih razpisih iz naslova te
prednostne usmeritve skupaj odobreno relativno manj sredstev od prijavitelja, ki je
dosegel enako število točk.
8 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija obsega podrobnejše pogoje
javnega razpisa, navodila in obrazce za prijavo. Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/si/
javne_objave/javni_razpisi/ ali vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na sedežu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
6. nadstropje (glavna pisarna). Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski
naslov: gp.svlr@gov.si.
9 Rok in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
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poslana na naslov: Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti najkasneje do petka, 7. 1.
2011, (za doseg pravočasnosti velja datum
na poštenem žigu oddane vloge)
ali
osebno dostavljena na isti naslov, v glavno pisarno (6. nadstropje), najkasneje do
petka, 7. 1. 2011, do 14. ure.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z
naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne
odpiraj! Vloga na 4. JR prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«
ter polnim naslovom prijavitelja. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(obrazec 8 razpisne dokumentacije), ki ga
lahko (izpolnjenega) nalepite na sprednjo
stran ovojnice.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
neodprte vrnjene pošiljateljem. V primeru,
da iz nepravilno označene ovojnice ne bo
mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica
komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva
in naslova prijavitelja ter naziva operacije in
nato vrnjena pošiljatelju.
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz
naslednjih obveznih dokumentov (izpolnjenih, podpisanih in žigosanih):
1. obrazec 1: Podatki o prijavitelju,
2. obrazec 2: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
3. obrazec 3: Podatki o operaciji,
4. obrazec 4: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafiran na vsaki strani!),
5. obrazec 6: Dodatni podatki o operaciji
za ISARR,
6. obrazec 7: Izjava o uskladitvi načrta
razvojnih programov (če je relevantno),
7. priloga B: izpolnjen obrazec izračuna
finančne vrzeli,
8. potrjen investicijski program, izdelan
skladno s točko 8.2 razpisne dokumentacije,
9. sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), skladen
z obrazcem 5 razpisne dokumentacije,
10. sklep o potrditvi investicijskega programa (IP), skladen z obrazcem 5 razpisne
dokumentacije,
11. sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove (PIZ), kolikor vrednost operacije v
stalnih cenah z vključenim DDV presega
2.500.000,00 EUR, skladen z obrazcem
5 razpisne dokumentacije,
12. kopija pravnomočnega gradbenega
ali drugega ustreznega dovoljenja za poseg
v prostor,
13. kopija izpiska iz načrta razvojnih programov proračuna (NRP)
– kolikor naziv, zneski in/ali viri v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih programov) niso
enaki, mora prijavitelj priložiti izjavo (obrazec 7 razpisne dokumentacije), da bo do
predložitve prvega zahtevka za izplačilo
uskladil NRP;
14. kopija veljavnega odloka o proračunu občine,
15. grafični prikaz načrtovane investicije
v prostoru v merilu 1:5000,
16. dodatni dokumenti v primeru operacij
s področja okoljske infrastrukture:
– žigosana in podpisana izjava odgovorne osebe prijavitelja, da se operacija, ki je
predmet vloge, ne financira iz Kohezijskega
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sklada in ni vključena v Operativni program
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013
ter
– za operacije odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki sodijo v upravičen namen
»izgradnja dopolnilnega kanalizacijskega
omrežja«, je potrebno poleg navedene izjave vlogi priložiti tudi:
– za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki A.
podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda« razpisne dokumentacije je
potrebno vlogi priložiti grafični prikaz operacije, iz katerega je razvidno dopolnilno
kanalizacijsko omrežje, ki je predmet vloge
na javni razpis z označenim osnovnim kanalizacijskim omrežjem ter čistilno napravo
in žigosano ter podpisano izjavo prijavitelja, da je osnovno kanalizacijsko omrežje
zgrajeno in priključeno na čistilno napravo
v obratovanju;
ali
– za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki B.
podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda« razpisne dokumentacije
je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z
izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo
ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju iz katere je razvidno, da je osnovno
kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno
napravo v gradnji in da se sofinanciranja s
sredstvi EU;
ali
– za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki C.
podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda« razpisne dokumentacije
je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z
izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo
ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma
odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju
iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo
v gradnji in da se financira iz nacionalnih ali
drugih sredstev (razen sredstev EU) oziroma kopijo proračuna/načrta razvojnih programov, iz katerega je razvidno, da se operacija financira iz občinskih sredstev.
10 Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni
od roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Prijavitelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v 8 dneh od odpiranja pozvani k
dopolnitvi dokumentacije, ki jo bodo morali
dopolniti najkasneje v 15 dneh od prejema
poziva k dopolnitvi. Nepopolno vlogo, ki je
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom
za dopolnitev in tako, da je v svoji končni
obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena.
Po prejemu vseh dopolnitev bo komisija vloge vsebinsko pregledala in ocenila v
skladu z merili za izbor.
11 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščani najkasneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. O
dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik SVLR.
12 Informacije javnega značaja: vlagatelj
se s predložitvijo vloge na javni poziv strinja
z javno objavo podatkov o odobrenih in iz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
plačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo
osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje
osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu
z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi
podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen
tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo.
13 Pritožbeni postopek: za pritožbeni
postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011).
14 Dodatne informacije: kontaktna oseba
za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno
dokumentacijo je Janez Topolšek. Vse informacije morajo biti zahtevane v izključno pisni
obliki na e-naslov: janez.topolsek@gov.si ali
po faksu 01/32-01-301. Odgovori se podajajo izključno v pisni obliki ter se skupaj z dodatnimi informacijami v zvezi s predmetnim
javnim razpisom in morebitnimi spremembami razpisne dokumentacije istočasno
objavljajo tudi na spletni strani SVLR, kjer
je objavljena razpisna dokumentacija. Vsi
objavljeni odgovori imajo status dopolnitve
razpisne dokumentacije.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 5100-6/2010-2
Ob-6586/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi z
12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in
112/07) ter Sporazumom o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije (Uradni
list RS – MP, št. 10/09), Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Flamsko
skupnostjo ter Flamsko regijo v letih
2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in flamskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2011–2012.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki

Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Flamsko skupnostjo ter Flamsko
regijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih flamskih
raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih raziskovalcev na razpise
okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Flamska stran
ne bo objavila javnega razpisa, zato flamske
raziskovalce na projektu prijavi samo slovenski prijavitelj.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Finančno ovrednoten predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer
upošteva ovrednotenje ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne
dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010),
poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 z dne 31. 3.
2010.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Upravni odbor agencije (odobritev števila izmenjav ali odobritev pripadajočih sredstev) na podlagi izbire strokovne komisije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011–
2012 znaša okvirno 50.000,00 EUR.
Končni izbor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo objavljen predvidoma ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Flamski regiji;
– stroške bivanja za flamske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1252 EUR mesečno;
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– dnevnice za flamske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), trenutno 21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob
obiskih v Flamski regiji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino,
Uradni list RS, št. 16/07 ter 30/09), trenutno
63,00 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije flamskim raziskovalcem
izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v
Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Flandrijo
v letih 2011–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno
agencije. Za pravočasne se štejejo prijave,
ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije
do 3. 12. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 3. 12.
2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V
vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo
ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-BE-11-A/2010) in B
(ARRS-MS-BE-11-B/2010). Obrazca A in B,
poimenovana ARRS-MS-BE-11-A-2010-Pr in
ARRS-MS-BE-11-B-2010-Pr (s končnico .doc
oziroma .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega
vodje prijavljenega bilateralnega projekta,
morata najkasneje 3. 12. 2010 do 12. ure
prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi
na naslov razpis-flandrija11-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz
obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem
formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 7. 12. 2010 ob 10. uri v
prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Minki Glin-

šek, po tel. 01/400-59-76 vsak delavnik, od
9. do 12. ure, ali na e-pošto: minka.glinsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 66/2010
Ob-6642/10
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) ter v
skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na
82. redni seji dne 13. maja 2010, in Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju:
SPP), Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje usposabljanja
na področju komuniciranja o znanosti
na University of Stanford v letu 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje usposabljanja enega slovenskega državljana na
področju komuniciranja o znanosti v okviru
programa The Innovation Journalism Fellowship Program na The International Institute
of Innovation Journalism na University of
Stanford v letu 2011.
Sredstva za sofinanciranje usposabljanja
se dodelijo za pokritje stroškov usposabljanja in življenjskih stroškov upravičenca.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
40.000,00 EUR.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– se bo udeležil programa usposabljanja
na področju komuniciranja o znanosti The
Innovation Journalism Fellowship Program
na University of Stanford v letu 2011;
– preko različnih medijev poroča o znanosti in inovacijah primarno s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši javnosti;
– v času usposabljanja, za katerega sofinanciranje se prijavlja, hkrati ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja
štipendiranje;
– kandidat v času usposabljanja, za katerega sofinanciranje se prijavlja, v Republiki
Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih
predpisih.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen in
lastnoročno podpisan prijavni obrazec.
Prijavnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
1. izjavo o namenu prijave na program
usposabljanja na področju komuniciranja v
znanosti Innovation Journalism Fellowship
Program na University of Stanford v letu
2011;
2. izjavo delodajalca o dovoljenju udeležbe kandidata na program usposabljanja
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iz prejšnje alineje, če bo kandidat v času
usposabljanja v delovnem razmerju;
3. dokazila o poročanju v Sloveniji o
znanosti, raziskavah in inovacijah širši javnosti, ki so bila javno objavljena od 1. januarja 2008 dalje.
Dokazila iz točke 3 so lahko fotokopije ali prepisi, pri čemer si sklad pridržuje
pravico, da zahteva originale na vpogled.
Vse priložene objave morajo biti oddane v
tiskani in elektronski obliki (CD ali DVD) in
ustrezno označene v priloženi tabeli, ki je
del razpisne dokumentacije.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po štirih kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je dvainšestdeset (62). Ocenjujejo se izključno
poročanja v Sloveniji o znanosti s področja
naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši
javnosti.
a) Vsebinsko področje poročanja
Po tem merilu se ocenjuje vsebinsko področje poročanja o raziskavah in inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali
medicine:
– poročanje iz enega znanstvenega področja – 1 točka,
– poročanje iz najmanj dveh znanstvenih
področij – 5 točk.
Če kandidat dodatno poroča tudi o inovacijah s področja naravoslovja, tehnike
in/ali medicine, pridobi še dodatni 2 točki
po tem merilu.
Največje skupno število točk po tem merilu je sedem (7).
b) Geografsko področje poročanja
Po tem merilu se ocenjuje geografsko
področje poročanja:
– poročanje o slovenskih znanstvenih
dosežkih – 1 točka.
– poročanje o slovenskih in tujih ali izključno tujih znanstvenih dosežkih – 5 točk.
Največje skupno število točk po tem merilu je pet (5).
c) Ciljna skupina obveščanja
Pri tem merilu se ocenjuje ciljna skupina, kateri je prijavitelj poročal o znanosti in
inovacijah s področja naravoslovja, tehnike
in/ali medicine, glede na ciljno skupino medija, v katerem je prijavitelj objavljal:
– ciljna skupina medija so mladi – vsaka
objava 3 točke,
– ciljna skupina medija je splošna javnost
ne glede na starost – 1 točka.
Največje skupno število točk po tem kriteriju je trideset (30).
d) Inovativnost
Pri tem merilu se ocenjuje inovativnost
medija, v katerem je prijavitelj poročal, ter
inovativnost poročanja:
– za vsak inovativen medij, ki ga je prijavitelj uporabil – 3 točke,
– če prijavitelj v predloženih objavah izkazuje inovativnost poročanja – 5 točk.
Med inovativne medije se uvrščajo novi
mediji, ki vključujejo sodobne računalniške
sisteme, telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve ter
medije in tehnologije nove ekonomije kot
nosilci novih oblik izražanja in mišljenja ter
novih oblik besedilnosti, ter drugi mediji, ki
uvajajo drugačne načine komuniciranja z
javnostjo.
Inovativnost poročanja v predloženih
objavah se izkazuje tako, da je v objavi
opisan:
– vpliv predmeta opazovanja na prostor
(kako se znanost povezuje z ostalimi deležniki – gospodarstvom, državo, lokalnimi
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skupnostmi, vzgojno-izobraževalnim sistemom itd.),
– vpliv predmeta opazovanja na prihodnost (posledice za prihodnost, nadaljnji
razvoj),
– jasna opredelitev predmeta opazovanja v inovacijski proces (v kateri fazi razvoja
je predmet opazovanja – zasnova, prototip,
implementacija, tržna manifestacija).
Največje skupno število točk po tem kriteriju je dvajset (20).
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s
sklepom imenuje direktor sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter
določila prednostni seznam teh kandidatov,
kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem
redu glede na prejeto višino točk in sicer od
kandidata z največ točkami do kandidata z
najmanj točkami.
Za sofinanciranje bo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
izbran tisti kandidat, katerega vloga bo glede na merila javnega razpisa prejela višje
število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, se kot razmejitveno merilo upoštevajo sledeča merila, pri čemer se vsako
naslednje uporabi le, če vlog ni možno razvrstiti po predhodnem merilu:
a) večje število predloženih dokazil, ki
so se upoštevala za točkovanje po merilu
c – ciljna skupina obveščanja,
b) večje število inovativnih medijev, ki jih
je prijavitelj uporabil, upoštevajoč vse predložene dosežke,
c) skupno število predloženih objav.
Če tudi po uporabi razmejitvenih meril ni
mogoče izbrati enega kandidata, se sredstva razpisa enakomerno porazdelijo med
tiste kandidate, ki so bili uvrščeni enako tudi
po merilu c) iz prejšnjega odstavka.
7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem kandidatom
izda odločbo o izidu razpisa. Po dokončnosti
odločbe ter predložitvi dokazila o sprejemu, ki ga izda tuja institucija usposabljanja,
sklad z izbranim kandidatom sklene pogodbo o sofinanciranju.
8. Nakazilo sredstev
Nakazilo sredstev se lahko izvrši šele po
sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, in sicer
sklad nakaže sredstva:
– za usposabljanje na poslovni račun
institucije usposabljanja, in sicer na podlagi
izstavljenega računa, ki se glasi na sklad in
v katerem je navedeno osebno ime upravičenca;
– za življenjske stroške v enkratnem znesku na osebni račun upravičenca, ki je odprt
pri banki v Republiki Sloveniji.
Sklad praviloma izvrši plačilo za stroške
usposabljanja v roku 8 dni od prejema računa institucije usposabljanja, plačilo za življenjske stroške pa v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe o sofinanciranju.
Račun za plačilo stroškov usposabljanja
pridobi sklad.
Če je kandidat usposabljanje delno ali
v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi
računa institucije usposabljanja, ki se glasi
na osebno ime kandidata, in potrdila o izvršenem plačilu usposabljanja povrne znesek
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plačanega usposabljanja skladno z določili
63. člena SPP.
K morebitnemu plačilu davka je zavezan
upravičenec. Podrobneje se bo morebitno
plačilo davka uredilo s pogodbo.
9. Pogodbene obveznosti: kandidat
mora usposabljanje zaključiti najkasneje
do 2. avgusta 2011. Po končanem usposabljanju mora kandidat predložiti poročilo
in potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju, za katerega je prejel sredstva, ter
skleniti ali nadaljevati delovno razmerje z
delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma se samozaposliti v Republiki Sloveniji za vsaj tri leta po zaključenem usposabljanju skladno z določili 69. in
70. člena SPP. Kot samozaposlitev v skladu s 70. členom SPP šteje tudi status svobodnega novinarja, če je oseba vpisana v
razvid svobodnih novinarjev pri pristojnem
ministrstvu.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa, prijavnico
in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na
spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
11. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z
dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
»za 101. javni razpis«).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 22. november
2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili
v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev
prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro pri Špeli Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 8/10
Ob-6620/10
Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 92/07 in 86/10; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju:
fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
športnih dejavnosti, raziskovanja
in razvoja športa ter založništva
v športu v letu 2011
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva
v športu, v okvirni višini 9.100.000 EUR,
in sicer:
– športne dejavnosti: 7.800.000 EUR,
od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa –
programe reprezentanc: 3.120.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc:
3.406.000 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 800.000 EUR,
d) za druge programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju
športa: 240.000 EUR,
e) za neposredne potrebe vrhunskih
športnikov: 234.000 EUR,
– raziskovanje in razvoj športa; za dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, za
nakup tehnologij, za spremljanje in razvoj
športne vadbe; za znanstveno raziskovalne
projekte in druge programe razvoja športa:
1.100.000 EUR,
– založništvo v športu predstavljajo revije (ali knjige) s strokovnimi vsebinami, ki
jih izdajajo nacionalne športne zveze, revije
namenjene otrokom in mladini, ter znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na
področju športa. Prioriteto imajo publikacije
z višjo strokovnostjo, izvirnostjo, ustreznim
jezikoslovjem in večjo dodano vrednostjo
financiranja: 200.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja:
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu
na področju športa. Med prosilci, ki so že
prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri
izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Opozorilo: Nacionalne panožne športne
zveze, ki kandidirajo na področju D1 in D2,
morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah.
Vrednotenje programov se opravi na
podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna
merila. Metodologije za vrednotenje programov so določene v pravilniku.
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Z izvajalci letnega programa fundacije, ki
se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe
o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt
financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih
sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni
uporabljati dodeljena sredstva namensko in
smotrno, v skladu s posredovano razpisno
dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta
fundacije. Če izvedeni program odstopa od
kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji
vrednotenja in financiranja, za več kot 15%
vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža
sredstva za program.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva
izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na
podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za
izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa
odštela od predloženih stroškov pri vsakem
zahtevku sproti in ustrezno znižala višino
zahtevka za izplačilo.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2011 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
vrhunskega športa – programov reprezentanc (D1),
– obrazec FŠO 2011 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport – programov
reprezentanc (D2),
– obrazec FŠO 2011 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
– obrazec FŠO 2011 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4),
– obrazec FŠO 2011 – D5: prijavni obrazec za programe na področju neposrednih
potreb vrhunskih športnikov (D5),
– obrazec FŠO 2011 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja
in razvoja športa (RR),
– obrazec FŠO 2011 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva v
športu (Z),
– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj)
prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko
spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja
prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije
je podrobneje opisan na spletnih straneh
fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena
oseba prijavitelja.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko
spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano
vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51,
1000 Ljubljana, najkasneje do 6. decembra
2010. Šteje se, da je tiskana vloga prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v
prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na
kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis “Ne odpiraj-vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo (v zapečateni ovojnici)!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse
obvezne sestavine, ki jih določa besedilo
javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi
vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu v danem
roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec FŠO 2011 za področje, na katerem
kandidira prijavitelj.
6. Informiranje prijaviteljev: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani
prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na
naslov: info@fundacijazasport.org oziroma
ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih
ur. Kontaktna oseba je Eva Dimnik.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni
po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in
ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za
sofinanciranje programov, katerih vloge so
nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna
komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija s
sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog
lahko stalne strokovne komisije od prosilcev
zahtevajo dodatne informacije, podatke in
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v
zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija
pripravi predlog za razdelitev sredstev na
osnovi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do
31. januarja 2011. Na podlagi predlogov
stalnih strokovnih komisij svet fundacije
sprejme sklep o razporeditvi sredstev iz-
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vajalcem najkasneje do 28. februarja 2011.
Rezultate o razdelitvi sredstev javnega razpisa bo fundacija objavila na svojih spletnih
straneh.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od
vročitve sklepa o razporeditvi sredstev, o
kateri je dolžna odločiti komisija za pritožbe,
v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe
je dokončna.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh fundacije. Oddaja vloge
pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo
vloge na javni razpis strinja z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev,
o programu ter o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil
kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport
Št. 8/10
Ob-6621/10
Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika o
pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 92/07 in 86/10; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju:
fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2011,
2012 in 2013
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov
v okvirni višini 3.900.000 EUR, in sicer:
– v letu 2011 se razpiše: 2.785.714 EUR;
– v letu 2012 se razpiše: 557.143 EUR;
– v letu 2013 se razpiše: 557.143 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma
investitorji del na športnih objektih. Pogoji
za sofinanciranje izvajalcev so določeni v
pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu
na področju športa. Med prosilci, ki so že
prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri
izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Vrednotenje programov se opravi na
podlagi metodologije za področje gradnje
športnih objektov, ki točkovno opredeljuje
posamezna merila. Metodologija za vrednotenje programov s področja gradnje športnih
objektov je določena v pravilniku.
Sredstva za gradnjo športnih objektov,
ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov, predstavljajo največ 30%
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predračunske vrednosti celotne investicije.
Pri malih investicijah, katerih predračunska
vrednost ne presega 62.500 eurov, pa lahko
sredstva fundacije predstavljajo največ 50%
predračunske vrednosti celotne investicije.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki
se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno
opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev,
načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor
nad namensko porabo sredstev. Izvajalci
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno v skladu s posredovano
razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta fundacije. Če izvedeni program
odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila
v metodologiji vrednotenja in financiranja, za
več kot 15% vrednosti, lahko svet fundacije
v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva
izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na
podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za
izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa
odštela od predloženih stroškov pri vsakem
zahtevku sproti in ustrezno znižala višino
zahtevka za izplačilo.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2011 – O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih objektov.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva
fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne
obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org.
Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev
preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in
podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko
spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano
vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51,
1000 Ljubljana, najkasneje do 6. decembra
2010. Šteje se, da je tiskana vloga prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v
prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na
kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
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– pripis “Ne odpiraj-vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo (v zapečateni ovojnici)!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna,
če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih
določa besedilo javnega razpisa, za popolno
pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po
pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2011 za področje gradnje
športnih objektov, skupaj z obveznimi prilogami.
6. Informiranje kandidatov: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani
prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na
naslov info@fundacijazasport.org oziroma
ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih
ur. Kontaktna oseba je Eva Dimnik.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni
po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in
ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za
sofinanciranje programov, katerih vloge so
nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna
komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija s
sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednoti stalna strokovna
komisija fundacije po metodologiji, ki izhaja
iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalna strokovna komisija od prosilcev
zahteva dodatne informacije, podatke in
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v
zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija
pripravi predlog za razdelitev sredstev na
osnovi znanih podatkov.
Stalna strokovna komisija fundacije pripravi predlog razdelitve sredstev do 31. januarja 2011. Na podlagi predlogov stalne
strokovne komisije svet fundacije sprejme
sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem
najkasneje do 28. februarja 2011. Rezultate o razdelitvi sredstev javnega razpisa bo fundacija objavila na svojih spletnih
straneh.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od
vročitve sklepa o razporeditvi sredstev, o
kateri je dolžna odločiti komisija za pritožbe,
v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe
je dokončna.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh fundacije. Oddaja vloge
pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo
vloge na javni razpis strinja z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev,

o programu ter o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil
kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport
Št. 410-139/2010
Ob-6576/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 1/09, z dne 9. 1. 2009), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica I
(Uradni list RS, št. 7/10, z dne 29. 1. 2010)
in Odloka o rebalansu proračuna Občine
Ilirska Bistrica II (Uradni list RS, št. 47/10,
z dne 11. 6. 2010) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditev
»Veseli december 2010«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet razpisa oziroma sofinanciranja
sta dva sklopa prireditev:
1. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob
praznovanju sv. Miklavža
Sofinancirana bo osrednja prireditev ali
niz prireditev, organiziranih tako, da bodo
prireditve pokrivale celotno območje Občine
Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti primerna praznovanju sv. Miklavža.
Prireditev oziroma niz prireditev se morajo odvijati 5. ali 6. decembra 2010.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
posamezno prireditev oziroma niz prireditev
do višine 2.600 evrov oziroma v sorazmernemu deležu.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
Pokritost s prireditvami v občini:
– 40 točk za izvajalca, ki zagotovi niz
vsaj treh enakih prireditev, ki bodo pokrile
območje celotne občine,
– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi eno –
osrednjo prireditev,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno –
lokalno prireditev.
Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več
izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditve so:
– material za izdelavo scene in kostumov,
– material za izvedbo delavnic za otroke,
– strošek izvedbe recitala, gledališke igre
in podobno,
– promocijski material (plakati),
– najem prostora za izvedbo prireditve,
kolikor gre za osrednjo občinsko prireditev.
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Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo
udeležencev ali nastopajočih.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira do
100% upravičenih priznanih stroškov prireditve.
2. Izvedba osrednje prireditve Silvestrovanja in spremljajočih prireditev v Ilirski Bistrici
Sofinancirana bo osrednja prireditev Silvestrovanja v Ilirski Bistrici dne 31. 12. 2010,
ki vključuje tudi niz spremljajočih prireditev v
terminu od 20. do 31. decembra 2010.
I. Spremljajoče prireditve oziroma niz prireditev morajo vključevati vsaj:
1. popoldanske delavnice za otroke na
temo »Pravljični december«, s prihodom
dedka Mraza in lutkovno-gledališko predstavo primerno terminu, v terminu od 26.
do 30. decembra, na lokaciji Dom na Vidmu
(prireditev brez vstopnine),
2. večerni božično-novoletni koncert
(1 dan) – v terminu od 20. do 30. decembra
(prireditev brez vstopnine), na lokaciji Dom
na Vidmu, na kateremu nastopijo slovenski
zabavno-glasbeni izvajalci,
3. večerni zabavno-glasbeni program
(1 dan) – v terminu od 26. do 30. decembra
(prireditev brez vstopnine), lokacijo izbere
prijavitelj sam,
4. božično-novoletno tržnico, katera naj
se odvija na lokaciji Trg maršala Tita, predlagan termin od 20. do 30. decembra, skupno naj traja vsaj tri dni, organizator se za
izvedbo tržnice poveže z DRPSN in drugimi
lokalnimi ponudniki,
5. prijavitelj lahko izvede še druge prireditve v času od 20. do 30. decembra, po
lastnem izboru, katerih pa ne sofinancira
Občina Ilirska Bistrica.
II. Osrednja prireditev silvestrovanja
naj:
– bo organizirana v Ilirski Bistrici,
– bo organizirana na primerni lokaciji –
prijavitelj izbere sam,
– se odvija vsaj od 21. ure do 1. ure naslednjega dne,
– vključuje gostinsko ponudbo,
– vsebuje glasbeni program z vsaj eno
glasbeno zasedbo,
– vključuje odštevanje časa do 24. ure
oziroma 0. ure,
– ima ognjemet, ki mora trajati vsaj 5 minut (intenzivno).
Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen
sofinancirala osrednjo prireditev silvestrovanja do višine 7.000 evrov, oziroma v višini
do 14.600 evrov organizacijo silvestrovanja
z nizom vseh v točki I. spremljajočih prireditev.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se
tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v občini.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
1. predlagan program vključuje priznane glasbene izvajalce – prijavitelj ob prijavi
predloži reference glasbene skupine, kot so
nastopi, prejete nagrade na festivalih, samostojni koncerti v Sloveniji in izven Slovenije:
– 30 točk prejme program, ki vključuje
2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem
prostoru,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem
prostoru,

2. predlagan program spremljajočih prireditev vključuje glasbene-kulturne izvajalce
s področja občine:
– 30 točk prejmejo programi, ki vključujejo 3 ali več izvajalcev s področja občine,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 2 izvajalca s področja občine,
– 10 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 izvajalca s področja občine,
3. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica in je inovativen v primerjavi s programi decembrskih prireditev
preteklih let:
– 10 točk dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica
– organizacija in izvedba tudi spremljajočih
prireditev,
– 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje
pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba le prireditve silvestrovanja,
4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev:
– 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali
več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev,
5. organizacija in izvedba spremljajočih
prireditev:
– 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo
božično-novoletnega koncerta,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
večernega zabavno-glasbenega programa
(1 dan),
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
popoldanskih delavnic za otroke na temo
»Pravljični december«, s prihodom dedka
Mraza in lutkovno-gledališko predstavo,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
božično novoletne tržnice,
– 15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo
prijavljeno prireditev,
6. delež pričakovanega sofinanciranja
občine:
– 20 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 0 točk za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditev so:
Za prireditev pod I.1. (vrednost postavke
je lahko maks 12% od celotne vrednosti
prireditve):
– material za izdelavo scene in kostumov,
– material za izvedbo ustvarjalnih delavnic za otroke,
– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gledališke igre ali podobno,
– strošek najema prostora za izvedbo
prireditve, kolikor gre za osrednjo občinsko
prireditev,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.2. (vrednost postavke
je lahko maks 12% od celotne vrednosti
prireditve):
– strošek nastopa zabavno-glasbene
skupine ali posameznika s spremljevalno
skupino,
– strošek najema prostora za izvedbo
prireditve,
– promocijski material (plakati).
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Za prireditev pod I.3. (vrednost postavke
je lahko maks 18% od celotne vrednosti
prireditve):
– strošek nastopa zabavno-glasbene
skupine,
– strošek najema prostora za izvedbo
prireditve,
– strošek varovanja prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.4. (vrednost postavke
je lahko maks 10% od celotne vrednosti
prireditve):
– strošek najema stojnic,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod II. (vrednost postavke
je lahko maks 48% od vrednosti celotnega
niza prireditev):
– strošek nastopa zabavno-glasbene
skupine (največ do višine 1.000,00 evrov),
– strošek najema prireditvenega šotora
za izvedbo prireditve kolikor prijavitelj izvede celoten niz prireditev (največ do višine
1.800,00 evrov),
– strošek varovanja prireditve (največ do
višine 2.000,00 evrov),
– strošek ognjemeta z vključeno nujno
medicinsko pomočjo in požarno stražo (največ do višine 2.000,00 evrov),
– promocijski material – plakati (največ
do višine 200,00 evrov),
vrednosti vseh postavk so končne, to je z
vključenim DDV.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira:
– do 100% upravičenih priznanih stroškov prireditve, ob pogoju, da organizator
dostavi verodostojna dokazila o 100% stroških izvedbe vsake posamezne priznane
postavke.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo
udeležencev ali nastopajočih,
– drugih nastalih stroškov, ki niso navedeni kot upravičeni strošek.
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis:
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji za izvedbo in sofinanciranje posamične
prireditve iz sklopa 1. ali 2.I. ali 2.II. ali obeh
razpisanih prireditev, ki so registrirani in imajo v času objave javnega razpisa vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
ki so predmet javnega razpisa.
Vse prireditve, katerih sofinancer je Občina Ilirska Bistrica morajo biti brez vstopnine.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se
tradicionalno v tem časovnem obdobju odvijajo v Občini Ilirska Bistrica.
5. Navodila za izdelavo prijav:
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z
vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podrobno finančno konstrukcijo prireditve, iz katere je razviden pričakovani delež
sofinanciranja, delež sponzorskih sredstev
in delež lastnih sredstev, za vsako iz niza
prireditev posebej,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa, po
dnevih, urah, lokacijah in vsebini,
– kolikor se prijavitelj prijavlja za organizacijo več prireditev mora za vsako prire-
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ditev oddati svojo popolno prijavo z vsemi
zahtevanimi prilogami.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva
na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na
vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan
uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo
navesti kot sofinancerja, v skladu s pogoji
tega javnega razpisa, pogodbo in navodili
Občine.
6. Način oddaje prijav:
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najkasneje do ponedeljka,
15. novembra 2010, do 9. ure, na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka
oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis:
»Javni razpis – Veseli december 2010 – Ne
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti
označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do navedenega roka. Prijave, ki
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega
razpisa na razpolago v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne
15. novembra 2010, ob 12. uri. Odpiranje
ponudb ni javno.
Vloge, prispele na javni razpis odpira in
obravnava strokovna tričlanska Komisija za
odpiranje vlog, imenovana s strani župana
Občine Ilirska Bistrica.
Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske
uprave na predlog Komisije pozove prosilca,
da jo v roku 5 dni dopolni. Če prosilec vloge
v roku ne dopolni, se vloga s sklepom kot
nepopolna zavrže.
Nepravilno oddane prijave in prijave, ki
ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in ne bodo vsebovale vse z
javnim razpisom zahtevane dokumentacije
in prilog se zavržejo s sklepom.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 671-593/2009-24
Ob-6588/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
– ZIPRS 8/09 in 61/08), 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02
in 15/03), 3. in 72. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08)
in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL)
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3. javni razpis
za sofinanciranje programov
Letnega programa športa v MOL
za leto 2010 in zbiranje predlogov
za sofinanciranje teh programov
za leto 2011
1. Pomen izrazov - povzeti po Pravilniku
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v
Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št.
115/08).
Izvajalec letnega programa športa v
MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je
lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu.
Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca
letnega programa športa v MOL na podlagi
tega razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa
športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe
izvedbe enega ali več programov povežejo
z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed
sebe določijo nosilca konzorcija.
Športna panoga je tista panoga, ki je
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za
registriranje in kategoriziranje športnikov v
Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim
sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme
mednarodnih športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko
smučanje, atletika, gimnastika (športna in
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom,
kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby,
smučarski skoki, smučarski teki, tenis in
vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v
upravljanju Športno rekreacijskega centra
Tivoli. V mreži javnih športnih objektov so
tudi pokrite in nepokrite športne površine v
upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar
v času, ko ne poteka redni program vzgoje
oziroma izobraževanja.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih
objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške
obratovanja športnega objekta in ne najemnine.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so sofinanciranje programov letnega programa športa
v MOL.
Vlagatelj kandidira za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL
za leto 2010, hkrati pa se njegova vloga

evidentira tudi kot predlog za sofinanciranje
programov Letnega programa športa v MOL
za leto 2011.
Na podlagi prejetega predloga lahko
MOL z izbranim izvajalcem za izvedbo programa v letu 2011 sklene aneks k pogodbi
za leto 2010. MOL si pridržuje neomejeno in
nepogojno pravico, da navedenega aneksa
z izbranim izvajalcem ne sklene.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji
prejeli na podlagi tega razpisa v obliki denarnih sredstev mora biti v celoti namenjena
v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa
za končnega uporabnika.
Odobrena denarna sredstva iz tega
razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in
uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako
področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 115/08).
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL po tem razpisu obsega sofinanciranje programov na naslednjih
področjih delovanja v športu:
a. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 2
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje dejanskih stroškov (stroški
materiala, blaga in storitev).
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/06);
– zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl.
št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP);
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o
ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca
ter sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče
v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo
dejavnost pretežno za prebivalce MOL z državljanstvom Republike Slovenije;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
v športu;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov;
– imajo status športnega društva, katerih
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno
zbirko članstva in zbirko udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v
kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo
domače tekme na območju MOL, razen v
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primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov
ne morejo;
– imajo poravnane vse obveznosti do
MOL;
– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z
razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna
MOL;
– v postopku vrednotenja programov po
merilih prejme vsaj 40% točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki
so združeni v konzorcij znotraj posamezne
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na
razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega
člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v
postopku vrednotenja obravnava kot vloga
enega vlagatelja.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Program velikih mednarodnih
tekmovanj in prireditev, Obrazec 2
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v razpisanih prednostnih športnih panogah organizirajo druga tekmovanja in prireditve evropske oziroma regionalne mednarodne pokale oziroma lige in zagotavljajo
neposredne TV prenose domačih tekem,
– kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predložiti še soglasje
po določilih 53. člena Zakona o športu.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno
področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa,
kakovost in realnost programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje
posebej.
6. Okvirna višina sredstev za izvedbo
razpisanih programov
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja in izvrševanja proračuna MOL
za leto 2010.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša do 1.000.000,00 €.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
izvedbi razpisanih programov za leto 2010,
po posameznih razpisnih področjih znašajo:
Šifrant
1.

Naziv
Razvojne in strokovne naloge v športu

Kratica

Razpisana sredstva

RS

1.000.000 €

Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov v navedenih okvirnih zneskih na
naslednjih področjih delovanja v športu:

Stran

2796 /

Št.

88 / 5. 11. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Šifrant

Naziv

3.

Razvojne in strokovne naloge v športu

RS

1.000.000 €

3.4.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v
športu

ŠP

1.000.000 €

3.4.5.

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve

ŠP-MT

1.000.000 €

3.4.5.5.

Druga tekmovanja in prireditve

3.4.5.5.1

Druga tekmovanja in prireditve – košarka

500.000 €

Obrazec 2

3.4.5.5.2

Druga tekmovanja in prireditve – rokomet

300.000 €

Obrazec 2

3.4.5.5.3

Druga tekmovanja in prireditve – hokej

100.000 €

Obrazec 2

3.4.5.5.4

Druga tekmovanja in prireditve – nogomet

100.000 €

Obrazec 2

7. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo
biti porabljena v letu 2010.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 16. 11.
2010 (velja datum poštnega žiga).
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor
je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan
»Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1);
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan
»Obrazec vloga«, ki je predpisan za posamezno razpisno področje (ovoj št. 2);
– podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3);
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa
oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (ovoj št. 4);
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– dokumentacija mora biti urejena po navedenem vrstnem redu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila razpisa.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici
– velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica« in z obvezno označbo
razpisnega področja (obkrožite na »Obrazcu
ovojnica«), pri čemer mora biti vsebovana
vloga in posamezni dokumenti vloženi po
zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem
redu.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
jih lahko pošlje z eno pošiljko v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica« in z obvezno navedbo
razpisnih področij (obkrožite na »Obrazcu

Kratica

Razpisana sredstva

Obrazec

1.000.000 €

ovojnica«), pri čemer morajo biti vsebovane
vloge in posamezni dokumenti vloženi po
zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem
redu.
Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se
objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo
v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in
drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL.
9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 18. 11. 2010 in ne bo
javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi odločitve/predloga razpisne
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL. Merila za izbor programov so določena
s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 115/08) in pritožba glede izbora
meril v okviru razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti
ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z
»Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in
bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
(razen glede formata ovojnice), ki je določen
v 8. točki besedila tega razpisa;
– ki bodo predložene na drug način (npr.
po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene in dostavljene na drug naslov;
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za
posamezno razpisno področje in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in posebnih pogojev, določenih v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije
za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku
odpiranja vlog.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva
– na spletni strani MOL http://www.ljub
ljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/
razpisi/;
– v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva 41, Ljubljana, v času uradnih ur in po
poprejšnjem naročilu v tajništvu.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim posredujeta Marko
Lebar in mag. Martin Maček po telefonu
oziroma po e-pošti:
– tel. 08/200-39-02 ali 08/200-39-12, v
času uradnih ur;
– e-pošta: marko.lebar@ljubljana.si ali
martin.macek@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Ob-6577/10
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 občin (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 Do
brovo.
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 70.500,00 €. 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, 23. 11. 2010 z začetkom ob 9. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 7.500,00 € 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 poobla-

stilo, 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
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 Komisije 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. 478-1/2010 O507
Ob-6580/10
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLSUPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09
in 51/10), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. nepremičnina, parc. št. 255/30 –
pašnik, v izmeri 12 68 m2, ki je vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1034, k.o.
Leskovec,
2. nepremičnina, parc. št. 255/31 –
pašnik, v izmeri 11 09 m2, ki je vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1034, k.o.
Leskovec,
3. stanovanje, št. 1, v izmeri 48,85 m2,
v objektu na naslovu Podbočje 64, Podbočje, ki stoji na parc. št. 2888, k.o. Podbočje.
Za predmetno stanovanje še ni vzpostavljena etažna lastnina.
4. poslovni prostor, v pritličju desno, v izmeri 45,75 m2, v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Raka 40, Raka, ki je vpisan
v zemljiškoknjižnem podvložku št. 2842/3,
k.o. Raka,
5. garaža, v izmeri 15,52 m2, v objektu
na naslovu Cesta krških žrtev 23, Krško, ki
je vpisana v zemljiškoknjižnem podvložku
št. 2082/22, k.o. Krško.

Predmeti prodaje so v celoti v lasti Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 24. 11. 2010, z začetkom
ob 12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 1, je izklicna cena 37.406,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 2, je izklicna cena 32.715,50 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 3, je izklicna cena 23.750,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 4, je izklicna cena 47.500,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 5, je izklicna cena 9.500,00 EUR.
Pri predmetih prodaje pod zaporednimi
številkami od 3, 4 in 5 so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu
skupnih prostorov v razmerju do vrednosti
odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Davek na dodano vrednost po stopnji
20% za predmete prodaje pod zaporednimi
številkami 1, 2 in 4 in davek na promet nepremičnin po stopnji 2% za predmeta prodaje pod zaporednima številkama 3 in 5,
nista vključena v ceno in ju kupec plača
poleg kupnine.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi dražitelji za posamične predmete prodaje, bodo v roku
15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 30 dni po prejetju računa oziroma podpisu pogodbe.
Kupnina se plača na podračun EZR
prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije,
št. 011000100008197. Plačilo kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Višina varščine
Dražitelji morajo do javne dražbe plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene za
posamičen predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197 in se pri plačilu
varščine sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje).
Drugi pogoji in ogled predmetov prodaje
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin oziroma njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom,
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
ni starejše od 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane),

Stran

2798 /

Št.

88 / 5. 11. 2010

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe),
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana
varščina ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za posamičen
predmet prodaje se bo varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bodo varščine vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo izločeni iz postopka,
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– župan Občine Krško ali pooblaščena
oseba s soglasjem predstojnika, lahko do
sklenitve pravnega posla, postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec,
– nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/4981-279 in tel. 07/4981-291, kjer so
na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri
Janji Jordan in Cvelbar Kastelic Karmen.
Občina Krško
Št. 4780-98/2010-4
Ob-6590/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09)
in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 07/10) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za
leto 2010
javne dražbe
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javnih dražb so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega
garažnega objekta v stanovanjski soseski
Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64,
1000 Ljubljana:
– parkirno mesto št. 1, v izmeri 13,57 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
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ljani, vpisano z id. št. 1.E, pri podvložku
št. 616/1, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 1,
– parkirno mesto št. 2, v izmeri 13,79 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 2.E, pri podvložku
št. 616/2, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 2,
– parkirno mesto št. 6, v izmeri 13,57 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 6.E, pri podvložku
št. 616/6, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 6,
– parkirno mesto št. 7, v izmeri 13,57 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 7.E, pri podvložku
št. 616/7, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 7,
– parkirno mesto št. 8, v izmeri 13,79 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 8.E, pri podvložku
št. 616/8, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 8,
– parkirno mesto št. 13, v izmeri 13,57 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 13.E, pri podvložku
št. 616/13, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 13,
– parkirno mesto št. 14, v izmeri 13,78 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 14.E, pri podvložku
št. 616/14, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 14,
– parkirno mesto št. 15, v izmeri 13,55 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 15.E, pri podvložku
št. 616/15, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 15,
– parkirno mesto št. 16, v izmeri 13,55 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 16.E, pri podvložku
št. 616/16, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 16,
– parkirno mesto št. 17, v izmeri 13,78 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 17.E, pri podvložku
št. 616/17, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 17.
Parkirna mesta so prazna in prosta bremen.
Izklicna cena za vsako garažo:
11.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
4.2 Posamezne nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da
je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina skupaj z overjeno prodajno pogodbo izročila v last in posest;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa
na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 099-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarske overitve podpisa na pogodbi ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe bodo za vse tri nepremičnine potekale na sedežu Mestne občine
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani
Klub 15, in sicer:
– za garažo št. 1, dne 23. 11. 2010, z začetkom ob 11. uri,
– za garažo št. 2, dne 23. 11. 2010, z začetkom ob 11.30,
– za garažo št. 6, dne 23. 11. 2010, z začetkom ob 12. uri,
– za garažo št. 7, dne 23. 11. 2010, z začetkom ob 12.30,
– za garažo št. 8, dne 23. 11. 2010, z začetkom ob 13. uri,
– za garažo št. 13, dne 23. 11. 2010,
z začetkom ob 13.30,
– za garažo št. 14, dne 23. 11. 2010,
z začetkom ob 14. uri,
– za garažo št. 15, dne 7. 12. 2010, z začetkom ob 11. uri,
– za garažo št. 16, dne 7. 12. 2010, z začetkom ob 11.30,
– za garažo št. 17, dne 7. 12. 2010, z začetkom ob 12. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
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8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za parkirno
mesto št. __ Nove Poljane«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije
za ogled nepremičnine, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-85, elektronski naslov: damjana.popovic@ljubljana.si, kontaktna oseba je Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Ob-6578/10
Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika
nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana,
Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena
A) Šest shramb na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38:
1. Del stavbe z oznako 242.E na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor
št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m2, vpisano
v vložku št. 680/242 k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1062/242);
izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;

2. Del stavbe z oznako 166.E na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor
št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m2, vpisano
v vložku št. 679/166 k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1063/166);
izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
3. Del stavbe z oznako 234.E na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor
št. 234 v 2. etaži, površine 5,60 m2, vpisano
v vložku št. 679/234 k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1063/234);
izklicna cena je 6.709,70 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
4. Del stavbe z oznako 235.E na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor
št. 235 v 2. etaži, površine 4,90 m2, vpisano
v vložku št. 679/235 k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1063/235);
izklicna cena je 5.870,99 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
5. Del stavbe z oznako 204.E na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor
št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m2, vpisano
v vložku št. 678/204 k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1064/204);
izklicna cena je 7.907,86 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
6. Del stavbe z oznako 305.E na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor
št. 305 v 1. etaži, površine 3,30 m2, vpisano
v vložku št. 678/305 k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1064/305);
izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV.
Predmet javne dražbe so shrambe pod
zap. št. 1.–6. ter idealni deleži na zemljiščih
gradbenih parcel večstanovanjskih objektov
na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20,
26, 28, 34 in 38, komunalna opremljenost in
izboljšave (idealni delež skupnih prostorov
in naprav, idealni delež zunanje ureditve –
parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10,
171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k.o.
(1727) Poljansko predmestje.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
B) Sedem parkirnih mest in ena garaža na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva
ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad):
1. Parkirno mesto z oznako 55.E
v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/55 k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/55); izklicna cena je
7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
2. Parkirno mesto z oznako 56.E
v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/56 k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/56); izklicna cena je
7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
3. Parkirno mesto z oznako 57.E
v 3. etaži, površine 10,50 m2 vpisano v vložku št. 4079/57 k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/57); izklicna cena je
7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
4. Parkirno mesto z oznako 58.E
v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/58 k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/58); izklicna cena je
7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
5. Parkirno mesto z oznako 59.E
v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/59 k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/59); izklicna cena je
7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
6. Parkirno mesto z oznako 60.E
v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vlož-
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ku št. 4079/60 k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/60); izklicna cena je
7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
7. Parkirno mesto z oznako 61.E
v 3. etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku št. 4079/61 k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/61); izklicna cena je
7.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV;
8. Garaža z oznako 110.E v 2. etaži, površine 17,10 m2, vpisana v vložku
št. 4079/110 k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/110); izklicna cena
je 10.600,00 EUR, ki ne vključuje 20%
DDV-ja.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta in garaža od zap. št. 1.–8. ter idealni
deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljub
ljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na
parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k.o. (2636)
Bežigrad, komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež
skupnih prostorov in naprav, idealni delež
zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12
in 1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
C) Stanovanje v Celju:
Stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Ribarjeva ulica 1,
Celje, v izmeri 55,58 m2, vpisano v vložek
št. 2516/4, k.o. (1075) Ostrožno (identifikator: 1075-2575-3).
Izklicna cena: 30.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
D) Stanovanja v Štorah:
1. Stanovanje št. 7 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta XIV.
divizije 23, Štore, v izmeri 44,59 m2. Stanovanje je vpisano v vložek 1282/8 k.o. (1082)
Teharje (identifikator: 1082-1492-7). Izklicna
cena: 10.500,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 8 v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Cesta XIV. divizije
50, Štore, v izmeri 38,60 m2. Stanovanje je
vpisano v vložek 1271/9 k.o. (1082) Teharje
(identifikator: 1082-1519-8). Izklicna cena:
5.800,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin.
3. Stanovanje št. 6 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta XIV.
divizije 37, Štore, v izmeri 43,89 m2. Stanovanje je vpisano v vložek 1306/7 k.o. (1082)
Teharje (identifikator: 1082-1505-6). Izklicna
cena: 6.900,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
E) Stanovanji na Jesenicah:
1. Stanovanje št. 8 v 4. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala
Tita 85, Jesenice, v izmeri 52,72 m2, vpisano v vložek št. 2130/8 k.o. (2175) Jesenice
(identifikator: 2175-9-8).
Izklicna cena: 52.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 6 stanovanjske stavbe na naslovu Cesta 1. maja 2, Jesenice, v izmeri 50,75 m2 stoječe na parc.
št. 879/46 k.o. (2175) Jesenice. Stanovanju
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pripada tudi nadstrešek na parc. št. 879/45
k.o. (2175) Jesenice in drvarnica na parc.
št. 879/73 k.o. (2175) Jesenice.
Izklicna cena: 16.800,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
F) Kletna stanovanja v Krškem:
1. Stanovanje št. 13 na naslovu Krško,
Kovinarska ulica 11, površine 60,40 m2, vpisano v vložku št. 1879/1 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/1), ki mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne
etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska
ulica 11, vpisan v vložku št. 1879/15 k.o.
(1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/15);
izklicna cena je 30.500,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV-ja.
2. Stanovanje št. 14 na naslovu Krško,
Kovinarska ulica 11, površine 61,40 m2, vpisano v vložku št. 1879/2 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/2), ki mu pripada atrij v velikosti 23,24 m2 v nivoju kletne
etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska
ulica 11, vpisan v vložku št. 1879/16 k.o.
(1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/16);
izklicna cena je 35.500,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV.
3. Stanovanje št. 13 na naslovu Krško,
Kovinarska ulica 11 a, površine 60,40 m2,
vpisano v vložku št. 1879/25 k.o. (1321)
Leskovec (identifikator: 1321/25/101), ki
mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško,
Kovinarska ulica 11 a, vpisan v vložku
št. 1879/39 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/115); izklicna cena je
37.000,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV.
4. Stanovanje št. 14 na naslovu Krško,
Kovinarska ulica 11 a, površine 61,40 m2,
vpisano v vložku št. 1879/26 k.o. (1321)
Leskovec (identifikator: 1321/25/102), ki
mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško,
Kovinarska ulica 11 a, vpisan v vložku
št. 1879/40 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/116); izklicna cena je
37.600,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV.
5. Stanovanje št. 13 na naslovu Krško,
Kovinarska ulica 11 b, površine 60,40 m2,
vpisano v vložku št. 1879/49 k.o. (1321)
Leskovec (identifikator: 1321/25/201), ki
mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško,
Kovinarska ulica 11 b, vpisan v vložku
št. 1879/63 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/215); izklicna cena je
39.000,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV.
6. Stanovanje št. 14 na naslovu Krško,
Kovinarska ulica 11 b, površine 61,40 m2,
vpisano v vložku št. 1879/50 k.o. (1321)
Leskovec (identifikator: 1321/25/202), ki
mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško,
Kovinarska ulica 11 b, vpisan v vložku
št. 1879/64 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/216); izklicna cena je
42.000,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV.
Uporabna dovoljenja (vključno z vso potrebno dokumentacijo) za stanovanja pod
zap. št. F/1.–6. bodo morali pridobiti kupci
sami. Stanovanja se nahajajo v kletni etaži
objekta in so sestavljena iz dnevne sobe,
kuhinje z jedilnico, spalnice, hodnika, kopalnice s straniščem ter vkopanim atrijem.
Orientirana so na jug, tako, da imajo okna
in atriji dnevno svetlobo.
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K stanovanjem spada tudi idealni delež na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na Krško, Kovinarska
ulica 11, 11 a in 11 b, na parc. št. 972/201 in
972/16, obe k.o. (1321) Leskovec, ter idealni delež skupnih prostorov in naprav.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
G) Stanovanje v Sevnici:
Stanovanje št. 7.E v I. nadstropju
s kletjo, v izmeri 69,02 m2, vpisano v vložku
št. 668/7 k.o. (1380) Šmarje (identifikator:
1380/391/7) na naslovu Sevnica, Planinska
cesta 26; izklicna cena je 66.000,00 EUR,
ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe:
Ogled nepremičnin bo možen:
Za nepremičnine pod točko A) na kraju samem dne 18. 11. 2010 ob 10. uri (kontaktna
oseba: Pušnik Branko, tel. 041/651-406).
Za nepremičnine pod točko B) na kraju
samem dne 18. 11. 2010 ob 11.30 (kontaktna
oseba: Pušnik Branko, tel. 041/651-406).
Za nepremičnine pod točko C) na kraju
samem dne 18. 11. 2010 ob 9. uri (kontaktna
oseba: Gerdej Stojan, tel. 041/623-795).
Za nepremičnine pod točko D) na kraju
samem dne 18. 11. 2010 ob 8. uri (kontaktna
oseba: Gerdej Stojan, tel. 041/623-795).
Za nepremičnine pod točko E) na kraju
samem dne 18. 11. 2010 ob 10. uri (kontaktna oseba: Pernuš Sašo, tel. 051/306-148).
Za nepremičnine pod točko F) na kraju samem dne 18. 11. 2010 ob 13. uri (kontaktna
oseba: Gerdej Stojan, tel. 041/623-795).
Za nepremičnine pod točko G) na kraju
samem dne 18. 11. 2010 ob 11. uri (kontaktna
oseba: Gerdej Stojan, tel. 041/623-795).
Izvedba javne dražbe:
Javna dražba za nepremičnine pod točkama A) in B) se bo izvedla: dne 24. 11.
2010 ob 10. uri v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska
cesta 31, Ljubljana.
Javna dražba za nepremičnine pod točkami C), D), E), F) in G) se bo izvedla: dne
24. 11. 2010 ob 12. uri v poslovnih prostorih
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska
cesta 31, Ljubljana.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
55/09 Odl. US: U-I-294/07-16) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek
javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč
ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami A)–G)
je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti
na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti

fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja
za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574 sklic: za nepremičnine
pod točko A je sklic 01 z dodano zaporedno številko od 1–6, pod točko B je sklic
02 z dodano zaporedno številko od 1–8,
pod točko C je sklic 03, pod točko D je
sklic 04 z dodano zaporedno številko od
1–3, točko E je sklic 05 z dodano zaporedno številko od 1–2, točko F je sklic 06
z dodano zaporedno številko od 1–6, pod
točko G je sklic 07. Varščina mora biti vplačana vsaj 2 (dva) dni pred pričetkom javne
dražbe. Premalo vplačana varščina bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni po poteku
roka za vplačilo varščine;
2. za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina bo neuspelim dražiteljem vrnjena brez obresti v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
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podpisano s strani vseh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme
kupec original prodajne pogodbe oziroma
zemljiškoknjižno dovolilo.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
Vračunana varščina v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot
skesnino.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obra-
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zložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino.
Pravno opozorilo
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj
ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe
s strani enega izmed vplačnikov varščine
za isto nepremičnino v roku 5-ih delovnih
dni po zaključku javne dražbe na naslov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na
Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno
(odškodninsko) in kazensko odgovornostjo,
da je v času od razpisa do zaključka javne
dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je
dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine izpodbija v sodnem
postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo
na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
Ravne na Koroškem
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Druge objave
Ob-6581/10
Preklic
Komercialna in hipotekarna banka d.d.
– v stečaju (opr. št. 1005/2008) Slovenska
cesta 55/a, 1000 Ljubljana, preklicuje poziv
za zbiranje obvezujočih ponudb za odkup
terjatve, zavarovane z zastavno pravico
na nepremičnini Ob-6346/10, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 83 z dne 22. 10.
2010.
Komercialna in hipotekarna banka d.d.
– v stečaju
Št. 3502-270/2010
Ob-6579/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne
zov 9, Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in
49/10) in sklepom Mestnega sveta Mestne
občine Celje z dne 6. 4. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč
v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 121/1 – njiva, v izmeri
257 m2, vpisana v vl. št. 539, k.o. Teharje,
parc. št. 123/11 – travnik, v izmeri 199 m2 in
parc. št. 123/9 – travnik, v izmeri 74 m2, obe
vpisani v vl. št. 939, k.o. Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu
z LN za Bežigrajsko cesto od profila P19 do
profila P57 (Uradni list RS, št. 91/00 – proj.
št. 149/00-01, izdelal Vizura d.o.o., Celje)
spada v območje kareja 3, kjer so dovoljene
različne gospodarske dejavnosti (trgovska,
servisna, obrtna, proizvodna in druga) in
gradnja novih poslovnih objektov.
Kupec je zavezan na svoje stroške ustanoviti na zemljišču parc. št. 123/11, k.o.
Teharje trajno služnostno pravico hoje in
vožnje z motornimi vozili v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 120/1,
k.o. Teharje.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
95,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 530 m2 50.350,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 572/2 – njiva, v izmeri
292 m2 in parc. št. 572/4 – travnik, v izmeri 926 m2, obe vpisani v vl. št. 602, k.o.
Ostrožno.
Zemljišče leži v območju ZN Sončni park
(Uradni list RS, št. 49/04 – proj. št. 75/02 RC
Planiranje), kjer je predvidena stanovanjska
gradnja.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
95,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.218 m2 115.710,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji
20%.
c) Lokacija v k.o. Ostrožno

Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 570/16 – njiva, v izmeri 778 m2, parc. št. 570/17 – njiva, v izmeri 422 m2, obe vpisani v vl. št. 2148, k.o.
Ostrožno, parc. št. 555/10 – travnik, v izmeri
256 m2, parc. št. 571/6 – njiva, v izmeri 37 m2,
obe vpisani v vl. št. 537, k.o. Ostrožno, parc.
št. 573/1 – njiva, v izmeri 7 m2, parc. št. 573/3
– njiva, v izmeri 368 m2, obe vpisani v vl.
št. 563, k.o. Ostrožno, parc. št. 571/8 – njiva, v izmeri 616 m2, parc. št. 571/10 – njiva,
v izmeri 27 m2, obe vpisani v vl. št. 600, k.o.
Ostrožno, parc. št. 570/13 – travnik, v izmeri
407 m2, parc. št. 570/14 – travnik, v izmeri
41 m2, parc. št. 570/15 – travnik, v izmeri
262 m2, vse vpisane v vl. št. 1741, k.o. Ostrožno, parc. št. 570/20 – njiva, v izmeri 1 m2,
vpisana v vl. št. 1980, k.o. Ostrožno, parc.
št. 553/20 – travnik, v izmeri 403 m2, vpisana
v vl. št. 1987, k.o. Ostrožno.
Zemljišča se prodajajo kot celota, na
njih je v skladu z ZN Dolgo polje III. (proj.
št. 06/04; IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Uradni list RS, št. 12/05) predvidena
gradnja dveh samostojnih večstanovanjskih
objektov (vila-blok) in parkirišča s 30 p.m.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
150,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 3625 m2 543.750,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
d) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1448/1 – dvorišče, v izmeri 905 m2, vpisana v vl. št. 1771, k.o. Sp.
Hudinja. Zemljišče je obremenjeno s služnostjo komunalnih vodov.
Zemljišče se prodaja kot celota, opredeljena kot območje proizvodnih in servisnih
dejavnosti, v skladu z Zazidalnim načrtom
Gospodarska cona v Celju – Zazidalni načrt
Industrija-sever za območje LIK (Uradni list
RS, št. 20/94 - proj. št. 590/89 RC Planiranje
Celje) so opredeljena kot funkcionalne površine cestnih teles.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
68,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 905 m2 61.540,00 EUR. V ceno
ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
e) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1407/12 – neplodno,
v izmeri 458 m2, vpisana v vl. št. 797, k.o.
Sp. Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, ZN Gospodarska cona v Celju – ZN Dolgo polje I in
CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 10/76,
14/86 in Uradni list RS, št. 57/98) ga opredeljuje kot varovalno zelenje ob stolpnici, kjer je
predvidena gosta zasaditev drevja.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
110,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 458 m2 50.380,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb
Vrsta pravnega posla je prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila prodajna
pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku se šteje, da

je odstopil od nakupa in Mestna občina Celje
zadrži njegovo varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% od ponujene cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na št. 28 75108-7221002-70000010
z navedbo »plačilo varščine za javni razpis«.
5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju
ponudb.
c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na
predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izklicne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
7. Drugi pogoji
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
8. Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti ovojnici najkasneje do 23. 11. 2010 do 10. 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 stavbnih zemljišč«. Na
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hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnih prostorov z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje (II. nadstropje) 23. 11. 2010 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega in finančnega premoženja
MOC (v nadaljevanju komisija).
f) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika
skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika posameznika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
g) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike
pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
10. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo
stavbnih zemljišč in osnutek prodajne pogodbe ter mapne kopije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg
celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-56-40
(Aleksandra Rezar) ali tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).
Mestna občina Celje
Ob-6619/10
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/09 – UPB-1) in
skladno s programom prodaje nepremičnin
v letu 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup zasedenih neprofitnih
stanovanj
I. Predmet prodaje:
Naslednja zasedena neprofitna stanovanja v Mariboru:
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Št.
stanovanja

Vrsta

Lega

Leto
gradnje

Površina
(bruto) m2

Ponujena cena
v EUR

Varščina
v višini 10%
ponujene
cene

1

CESTA XIV. DIVIZIJE 4

3

1S

1.

1902

59,26

32.600,00

3.260,00

2

KOROŠKA CESTA 105A

14

2S
s kabinetom

mans.

1990

73,35

58.700,00

5.870,00

3

KOSARJEVA ULICA 50A

5

gars.

2.

1961

28,34

26.900,00

2.690,00

4

MELJSKA CESTA 57

5

3S

1.

1909

83,22

12.500,00

1.250,00

5

OPEKARSKA ULICA 4

2

1S

pritl.

1880

30,69

9.200,00

920,00

6

OPEKARSKA ULICA 12

1

1S

pritl.

1898

30,45

12.200,00

1.220,00

7

OPEKARSKA ULICA 12

3

1S

pritl.

1898

31,04

12.400,00

1.240,00

8

OPEKARSKA ULICA 12

4

1S

pritl.

1898

31,79

12.700,00

1.270,00

9

POBREŠKA CESTA 46

5

1S

pritl.

1890

45,17

18.100,00

1.810,00

10

PREGLJEVA ULICA 16

13

1S

1.

1938

28,54

12.800,00

1.280,00

11

SARAJEVSKA ULICA 8

215

2S

4.

1965

53,84

37.700,00

3.770,00

12

ULICA ŠTRAVHOVIH 34

2

2S

1.

1938

74,10

48.200,00

4.820,00

II. Lastnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
III. Ponujena cena: Izklicne cene za navedene nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene na podlagi
uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin.
IV. Način in rok plačila kupnine: Kupec
poravna kupnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Rok plačila je 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
V. Prehod lastništva: Prenos lastninske
pravice se opravi po plačilu celotne kupnine.
Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo
po plačilu celotne kupnine.
VI. Varščina: Dražitelji morajo do vključno 12. 11. 2010 plačati varščino v višini 10%
ponujene cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.:
01270-6950971157 z navedbo »varščina za
zap. št. _«.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti
v 8 dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb.
VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
– Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno
najemnino;
– Najemniki imajo na podlagi Splošnih
pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (MUV,
št. 1/2009 – UPB 1) in 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
57/08) pri nakupu stanovanj pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkori-
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stijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki
te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni
pogoji po Stvarnopravnem zakoniku. Če tudi
ti ne izkoristijo predkupne pravice ima predkupno pravico Stanovanjski sklad Republike
Slovenije. Če najemnik ne izkoristi svoje
predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati;
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene;
– Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
3 dni od roka za predložitev ponudb;
– Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice, v nasprotnem se šteje,
da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil od
nakupa;
– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži;
– Kupec nosi stroške cenitve nepremičnine, stroške davka na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa
prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa
nosi stroške v zvezi s pripravo pogodbe;
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
VIII. Ogled nepremičnin: Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z Robertom Škofičem, tel. 02/250-63-10 ali 02/250-63-29.
IX. Predložitev ponudb: Ponudbe s potrdilom o vplačani varščini, je potrebno predložiti do vključno 17. 11. 2010.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica
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mora biti označena s pripisom »Ne odpiraj –
javna ponudba za nakup stanovanj«.
X. Ustavitev postopka: Direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javnega
zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.
XI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 2010
ob 10. uri v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada
Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 110-58/2010-03110
Ob-6641/10
Na podlagi tretjega odstavka 40.a člena
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– zadnje prečiščeno besedilo, 45/08 in
96/09), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom,
k vložitvi prijav za dodelitev petih sodnikov
na delo v specializirani oddelek za sojenje
v zahtevnejših zadevah organiziranega in
gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, ki
deluje pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Sodniki morajo biti usposobljeni in izkušeni za sojenje v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Sodniki specializiranega oddelka bodo
kot sodniki posamezniki ali predsedniki senatov, na krajevno pristojnih okrajnih in okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji opravljali
preiskavo in sodili v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Dodelitev traja štiri leta in se lahko s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2010
Ob-1440/10
ZSSS Svobodnemu Sindikatu podjetja
Postojnska jama Postojna, ki je vpisan
v evidenco hrambe statutov sindikatov pri
Upravni enoti Postojna pod zap. št. 23/99,
se spremeni naziv tako, da se glasi:
Sindikat Gostinstva in Turizma družbe
Turizem Kras.
Št. 101-8/2010-2
Ob-6495/10
Pravila Sindikata kmetijstva in živilske
industrije Slovenije, ŽITO – DE Pekarna
Brežice, Lenartova pot 38, 8250 Brežice,
se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 101-3/2005.
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Objave gospodarskih družb
Ob-6582/10
Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1B samostojni podjetnik Klepos
– Splošno stravbeno kleparstvo in vsa zaključna gradbena dela Franc Selinšek s.p.
Počehova 14, 2000 Maribor, davčna št.
SI 57403929, matična številka 5426005000,
obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem
listu RS, prenehal opravljati dejavnost kot
samostojni podjetnik, oziroma bo prenesel
dejavnost na kapitalsko družbo, po postopku in načinu, kot je opredeljen v 673. členom
ZGD-1B.
Klepos – Splošno stravbeno kleparstvo
in vsa zaključna gradbena dela
Franc Selinšek s.p.
Ob-6589/10
Skladno z določbami 629. in 586. člena ZGD-1, poslovodstvi družbe Grafin pro
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Preserje pri Radomljah, Vaška pot 17B, 1235
Radomlje, z matično številko 5313473 (v
nadaljevanju: Grafin d.o.o.), ki jo zastopa
direktorica družbe Alenka Žlindra, in družbe Alumina, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Preserje pri Radomljah, Vaška
pot 17B, 1235 Radomlje, z matično številko
3629635 (v nadaljevanju: Alumina d.o.o.), ki
jo zastopa direktorica družbe Polonca Žlindra Šuštaršič, obveščata:
1. da je bila sodnemu registru Okrožnega
sodišča na Ljubljani predložena Pogodba
o delitvi in prevzemu z dne 26. 10. 2010,
sklenjena med družbama Grafin d.o.o. in
Alumina d.o.o., na podlagi katere bo prenosna družba Grafin d.o.o. v skladu s to
pogodbo prenesla del premoženja in obveznosti na prevzemno družbo Alumina d.o.o.,
po oddelitvi pa bo prenosna družba še naprej obstajala.
2. Družbi bosta družbenikom, upnikom
ali delavcem obeh družb na njihovo zahtevo, najkasneje naslednji dan po podani
zahtevi, brezplačno dali prepis listin iz prejšnje točke.
GRAFIN d.o.o.
direktorica Alenka Žlindra
Alumina d.o.o.
direktorica Polonca Žlindra Šuštaršič
Ob-6644/10
NRG trgovina in zastopanje, d.o.o.,
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, matična številka 1532260000 (v nadaljevanju:
NRG d.o.o.), na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah v postopku
Oddelitve družbe NRG d.o.o. z ustanovitvijo nove družbe Energe prodaja in svetovanje d.o.o. objavlja, da je pri registrskem
organu Okrožnega sodišča v Ljubljani dne
5. 11. 2010 vložila dopolnitev oziroma popravek Delitvenega načrta družbe NRG
d.o.o. z dne 21. 10. 2010. Vsem upnikom
družbe bo na njihovo zahtevo najpozneje
naslednji delovni dan brezplačno posredovan prepis dopolnjenega Delitvenega
načrta družbe.
Igor Pantar, direktor družbe

Sklici skupščin
Ob-6583/10
Na podlagi točke 7 Statuta delniške družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29,
uprava družbe vabi delničarje na
izredno sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v torek, dne 7. 12. 2010, ob 13. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejme se novi integralni tekst statuta v predlaganem prečiščenem besedilu v slovenski in nemški
verziji, pri čemer nemška verzija služi le
kot prevod.
3. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji
Radgoni, Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in sicer vsak dan, od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna
pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine v skladu z 298. členom ZDR pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo
poslani družbi v roku sedem dni po objavi
tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz
prvega odstavka 300. člena ZGD oziroma
iz 301. člena ZGD, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1C lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Arcont d.d., G. Radgona
uprava

Ob-6587/10
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska loka 4, Kranj
sklicuje uprava družbe
skupščino
delniške družbe
Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj,
ki bo 7. decembra 2010 ob 16. uri v sejni
sobi družbe, Savska loka 4, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine ter
prisotnostjo vabljenega notarja.
Predlog sklepa:
»Za predsednika skupščine se imenuje
Žiga Škerjanec, za preštevalca glasov pa
se imenujeta Dejan Balmazovič in Tatjana
Jelovčan. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja.«
2. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,
Kranj za leto 2009 in odločanje o pokrivanju
bilančne izgube ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa:
»2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za leto 2009.
2.2. Bilančna izguba družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto 2009
znaša 31.532 EUR in se pokrije iz kapitalskih rezerv.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe Iskra
Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto
2009.«
3. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa:
»Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe zaradi uskladitve
z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09) o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter
o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini,
kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne
veljati z dnem vpisa v sodni register.«
4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic
Predlog sklepa:
»Skupščina v skladu z osmo alinejo
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko
v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni delež, ne sme skupaj
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba
že ima, presegati 10% osnovnega kapitala družbe. To pooblastilo velja 36 mesecev
od dneva sprejema. Uprava lahko lastne
delnice pridobiva po ceni, ki ne bo nižja
od 1,00 EUR in ne bo višja od knjigovodske vrednosti delnice na dan 31. 12. 2009.
Uprava lahko pridobiva delnice za namen
umika. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila tako pridobljene delnice
umakniti brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Nadzorni svet je pooblaščen za uskladitev
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besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe, ki bi
bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic,
kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila
skupščine.«
Predlagatelji sklepov:
Predloge sklepov pod točko 2., 3. in
4. dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto končano
na dan 31. 12. 2009 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila za poslovno leto končano na dan
31. 12. 2009, besedilo predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami in drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe Iskra Vzdrževanje,
d.d., Savska loka 4, Kranj, vsak delavnik
od dneva objave sklica skupščine med 9. in
14. uro. Sklic skupščine je objavljen tudi na
spletnih straneh družbe www.iskra-vzd.si.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri po-
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samezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Uprava družbe bo na enak način, kot ta sklic
skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
– bodo poslani družbi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine,
– bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja
na skupščini imajo delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da
uprava prejme prijavo najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 3. 12. 2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora
prispeti pisno na sedež družbe najkasneje
3. 12. 2010. Pooblastilo mora biti pisno in
vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež)
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja.
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi
družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Drugi sklic
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje, istega dne, to je
7. decembra 2010 na istem kraju ob 16.30.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Iskra Vzdrževanje, d.d.
Uprava družbe:
Mag. Boštjan Pražnikar
Glavni direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 1143/2010
Ob-6584/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 1143/2010 z dne 26. 10.
2010, je bila nepremičnina, solastniški delež
do 8512/10000 stanovanja št. 4, v prvem
nadstropju stanovanjsko poslovne stavbe,
na naslovu Trubarjeva 4, Maribor, ki stoji na
parc št. 1422, k.o. 657 Maribor - Grad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Mariboru, pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe
št. 1194/2008 z dne 11. 2. 2008, last zastavitelja Mira Puca, Trubarjeva 4, Maribor, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
matična št. 5026024000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 165.000,00 EUR
s pp.
SV 524/10
Ob-6585/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 524/10; DK 18/10 z dne 28. 10.
2010, je bila nepremičnina – ki obsega del
poslovnih prostorov – pisarne, št. 22, v skupni izmeri 34,96 m2, v 3. etaži stavbe na
naslovu Slovenska ulica 4, 2000 Maribor,
ID stavbe 2631, katastrska občina Maribor
- Grad (pri čemer je predmetna nepremičnina v trenutku sklenitve tega sporazuma
pripisana k zemljiškoknjižnemu podvložku
številka 1300/22, ID stavbe 2631, z identifikacijsko številko dela stavbe 22.E, katastrska občina Maribor - Grad); last dolžnice
– zastaviteljice Danice Gerbec, do celote;
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 140.000,00 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 27. 10. 2011.
SV 2874/10, DK 208/10
Ob-6622/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane opr. št. SV-2874/10, DK-208/10
z dne 29. 10. 2010, je bila nepremičnina –
stanovanje št. 1, v izmeri 57,51 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe Kremžarjeva ulica 30,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1732/48, k.o.
Dravlje, in je v celoti last Batagelj Pokorn
Katje, na temelju sporazuma o delitvi skupnega premoženja opr. št. SV-2738/10
z dne 18. 10. 2010, zastavljena v korist upnika Batagelj Daniela, Kremžarjeva ulica 30,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30.000,00 €, brezobrestno, z rokom
vračila 20. 9. 2020, z zaznambo neposredne
izvršljivosti terjatve, napram dolžnico Batagelj Pokorn Katjo, Kremžarjeva ulica 30,
Ljubljana.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 217/2009
Os-7857/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 217/2009 z dne
18. 9. 2009, je bil dne 12. 11. 2009 opravljen
v korist upnika Slavka Mevlja s.p., Pršutarna Mevlja, Lokev 190c, Lokev, ki ga zastopa odvetniška družba Matoz iz Kopra, proti
dolžniku Boštjanu Ilovarju, Trg Prešernove
brigade 3, Kranj, zaradi izterjave 2.633,68 €
s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 4, v 2. etaži stanovanjske stavbe št. 625, na naslovu Trg Prešernove brigade 3, Kranj, parc. št. 349/3, vl. št. 1464,
k.o. Primskovo, v lasti dolžnika Boštjana
Ilovarja, Trg Prešernove brigade 3, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 11. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 119/2010
Os-5708/10
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Lei Chiabai, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Andreje Kenda,
Partizanska cesta 11, Žiri, ki jo zastopa notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, dne 27. 7.
2010, izven naroka izdalo sklep opr. št. Dn.
št. 119/2010 o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupne pogodbe o nakupu stanovanja,
sklenjene med Občino Ajdovščina in Stanislavom Krašno, Ob Hublju 3, Ajdovščina,
dne 18. 11. 1991 pod številko 362-74/1991;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi
št. 362-74/1991, sklenjenega med Občino
Ajdovščina in Stanislavom Krašno, Ob Hublju 3, Ajdovščina, dne 10. 8. 1995, pod
številko 362/01-9/95
in se nanašata na nepremičnino z identifikacijsko št. 11.E – del stavbe št. 11,
v tretjem nadstropju oziroma četrti etaži, Ob
Hublju 3, 5270 Ajdovščina, vpisano pri podvložku št. 1923/11, k.o. Ajdovščina.
Predlagana vknjižba lastninske pravice
na zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist imetnikov z imenoma: Andreja
Kenda, roj. 4. 6. 1984, Partizanska cesta 11,
Žiri, EMŠO 0406984505066 – do 5/6, Uroš
Vehar, roj. 26. 8. 1976, Ulica Gorenjskega
odreda 16, Kranj, EMŠO 2608976500526
– do 1/6.
Vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini sodišče poziva,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost, oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 7. 9. 2010

Dn 3519/2010
Os-6088/10
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Dodoma d.o.o. Partizanska 13a, Maribor, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine –
kupoprodajne pogodbe št. 1/71 z dne 8. 10.
1971, sklenjene med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Metler Marijo ter Dušana,
oba Miklavčeva 1, Ljubljana, kot kupcema,
ter prodajno pogodbo z dne 7. 2. 1980,
sklenjena med prodajalcema Marijo in Dušanom Metler, Župančičeva 11, Domžale
in Slavko Grčar, Novo Polje, Cesta XVI/19
Ljubljana – Polje, kot kupovalko.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bila garsonjera št. 8, v I. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom
Župančičeva 11, Domžale, sedaj vpisano
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 8.E,
v vložku 6184/9, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 9. 5. 2007, sklenjene med Ano Bobnar, Novo Polje, Cesta
XVI/19, kot prodajalko in predlagatelja kot
kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 9. 2010
Dn 2372/2010
Os-6089/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Niko Gojić, Beblerjev trg 14,
Ljubljana in Diana Toševski, Župančičeva
ulica 11, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja, z dne 11. 11. 1981, sklenjene
med prodajalcem Napredka Domžale p.o.
in kupcem Stegnar Stanetom, takrat stanujočim Župančičeva 11, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Župančičeva ulica 11, Domžale, ki je sedaj
v zemljiški knjigi vpisano kot nepremičnina
št. 14.E, v vložku 6184/15, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, za vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 15. 3. 2002, sklenjena med
prodajalcem Stanetom Stegnar, Župančičeva ulica 11, Domžale in predlagateljema
kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 9. 2010

Dn 3581/2010
Os-6090/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Ljudmile Mezgec, Župančičeva ulica 7, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe št. 3, z dne 26. 10.
1967, sklenjene med Obnovo Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot prodajalcem, in Klobučar Anico stanujočo Zavrti 1, Domžale,
kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo enosobno stanovanje v stanovanjskem stolpiču B 1 Domžale, sedaj
vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina,
št. 10.E, v vložku 6229/11, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 8. 1994,
sklenjene med Zlatkom Vrančičem, stanujoč
Župančičeva 7, Domžale, kot prodajalcem,
in predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 9. 2010
Rz 155/2010
Os-6080/10
Oklic o začetku postopka nastavitve
zemljiške knjige za parc. št. 1798, 1799,
1800, 1801 in 1802 katastrske občine Sabonje. Z 11. 10. 2010, se pričnejo opravljati
poizvedbe glede pravic na parc. št. 1798,
1799, 1800, 1801 in 1802 katastrske občine
Sabonje.
Poziva se vse imetnike pravic na navedenih nepremičninah, da se udeležijo poizvedb in prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo. Rok za prijavo pravic
na navedenih nepremičninah, ki naj se vpišejo v zemljiško knjigo, je 30 dni po objavi
tega oklica. Imetniki pravic na navedenih
nepremičninah, ki naj se vpišejo v zemljiško
knjigo, prijavijo pravice pisno po pošti na
naslov: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Bazoviška cesta 22, 6250 Ilirska Bistrica ali neposredno na zapisnik pri Okrajnem sodišču
v Ilirski Bistrici, v času uradnih ur sodišča.
Znane imetnike pravic na navedenih nepremičninah bo sodišče o začetku postopka
obvestilo osebno.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 28. 9. 2010
Dn 1635/2005
Os-6143/10
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Senčur Magdalene, Turjaško naselje 15, Kočevje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na stanovanju
ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
16. 8. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe št. 3/7 859/1-78, ki je bila
sklenjena med SGP Zidar Kočevje, kot prodajalcem in Levstik Alojzom in Kristino kot
kupcema, dne 15. 11. 1978, katere predmet
je dvosobno stanovanje št. 7/II (pravilno naj
bi bilo 9/II), ki se nahaja v Turjaški ulici v Ko-
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čevju v bloku A-1, v skupni izmeri 59,51 m2,
skupaj s trajno pravico uporabe kleti, v izmeri 2 do 3 m2, ter pravico uporabe vseh
drugih skupnih prostorov, kakor tudi trajne
pravice uporabe stavbne parcele, na kateri
stavba stoji.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih 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 Kočevju
dne 20. 9. 2010
Dn 625/2007
Os-7696/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mihelec Janeza, ki ga zastopa Manca Vrečar,
direktorica podjetja Otium d.o.o., Ulica Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 19.E,
stanovanje št. 19, Vodnikova cesta 6, Ljub
ljana, vpisani v podvl. št. 2157/19, k.o. Spodnja Šiška, dne 16. 10. 2009, pod opr. št.
Dn 625/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 208/84 z dne
19. 10. 1984, dodatek št. 2, k prodajni pogodbi št. 208/84 z dne 7. 11. 1984, dodatek
št. 3, k prodajni pogodbi št. 208/84 z dne
7. 12. 1984 in dodatek št. 4 z dne 14. 12.
1984 o prodaji stanovanja št. 19 v 3. etaži
v soseski ŠS-4/1 in garažnega boksa, parc.
št. 1047, k.o. Stara Cerkev, sklenjena med
strankama DO Giposs Inženiring, TOZD Inženiring, n.sub.o., Ljubljana, Dvoržakova 5,
kot prodajalcem ter Žemva Žarko, Topniška 43, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, 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 11. 11. 2009
Dn 12503/2007
Os-5941/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kapetan, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Ivan Kapetanović, ki ga
zastopa odvetnica Mateja Maček iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini 63.E, vpisani v podvl.
št. 3002/66, k.o. Dravlje, dne 23. 6. 2010,
pod opr. št. Dn 12503/2007 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 0403-S-36/1-516/91, z dne 14. 11. 1991,
sklenjene med Republiko Slovenijo, kot
prodajalcem, in Ljubico Prvan-Lah, Brilejeva 13, Ljubljana, kot kupcem, za 1,5-sobno stanovanje št. 15, v 9. nadstropju, stanovanjskega bloka v Ljubljani, Brilejeva 13,
ki ima sedaj ident. št. 63.E, vpisano v podvl.
št. 3002/66, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2010
Dn 1220/2009, 34745/2008
Os-5995/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Davorina Raka, Zadobrovška cesta 90a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini parc. št. 1055/1, vpisani v vl.
št. 2661, v k.o. Dravlje, dne 23. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 16. 12. 2002, sklenjene med Martinom
Rakom, Vodnikova 179a, Ljubljana (kot darovalcem) in Davorinom Rakom, Zadobrovška cesta 90a, Ljubljana (kot obdarjencem),
in sicer za nepremičnino, parc. št. 1055/1,
vpisani v vl. št. 2661, v k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2010
Dn 11569/2009
Os-6141/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kotlušek & Pavčič iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah z ident. št. 23.E in 24.E, vpisanih v podvl. št. 3577/12, v k.o. Vič, dne
3. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 5.
1969, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in
Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana,
Ljubljana (kot kupcem), in sicer stanovanjski stolpič med drugim za nepremičnino
z ident. št. 23.E in 24.E, vpisanih v podvl.
št. 3577/12, v k.o. Vič,
– dodatka h kupni pogodbi neznanega
datuma, sklenjenega med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem)
in Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana,
Ljubljana (kot kupcem), in sicer stanovanjski
stolpič med drugim za nepremičnino, stanovanje št. 12, zdaj z ident. št. 23.E in 24.E,
vpisanih v podvl. št. 3577/12, v 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 27. 9. 2010
Dn 13076/2008
Os-6207/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
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družbe Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141
Ebendorf, Bahnstrasse 1, Avstrija, ki jo zastopa odvetnik Zoran Korenčan iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice,
vknjižbe hipoteke in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini, stanovanje
št. 3 in shramba št. 3, z ident. št. 7.E in 8.E,
vpisani v podvložek št. 1877/4, v k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 16. 7. 2009 izdalo
sklep o začetku vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1978/92, z dne 5. 2. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana (kot prodajalcem)
in Marjano Uva, Selanov trg 2, Ljubljana
(kot kupcem), in sicer za stanovanje št. 3 in
shrambo št. 3, z ident. št. 7.E in 8.E, vpisani
v podvložek št. 1877/4, v k.o. Šentvid nad
Ljubljano,
– dodatka št. 1/95-SG h kupoprodajni
pogodbi št. 1978/92 z dne 21. 4. 1995, sklenjenega med Mestom Ljubljana (kot prodajalcem) in Marjano Uva, Selanov trg 2, Ljub
ljana (kot kupcem), in sicer za stanovanje
št. 3 in shrambo št. 3, z ident. št. 7.E in 8.E,
vpisani v podvložek št. 1877/4, v k.o. Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2010
Dn 27013/2005
Os-6208/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Primoža Bavčarja, Celovška 103, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetniška družba Vidovič
& partnerji iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini stanovanje,
z ident. št. 57.E, vpisani v podvl. št. 2599/57,
k.o. Dravlje, dne 6. 9. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 17. 4. 1970,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Mehom
Haliljajem, Podutik 22, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino stanovanje,
z ident. št. 57.E, vpisani v podvl. št. 2599/57,
k.o. Dravlje;
– prodajne pogodbe z dne 4. 2. 1983,
sklenjene med Mehom Haliljajem, Podutik 22, Ljubljana (kot prodajalcem) in Janezom Bukovcem, Gradnikova 1, Kranj (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino stanovanje, z ident. št. 57.E, vpisani v podvl.
št. 2599/57, k.o. Dravlje;
– prodajne pogodbe z dne 20. 4. 1989,
sklenjene med Miranom Cvekom, Ob žici 1,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Sando Janevski, B. Adžije, Bjelovar (kot kupovalko), in
sicer za nepremičnino stanovanje, z ident.
št. 57.E, vpisani v podvl. št. 2599/57, k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogo-
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je za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
Dn 4148/2010
Os-6206/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4148/2010 z dne 16. 8. 2010,
začet postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, ki glasi kupoprodajna pogodba za stanovanja na parc. št. 81/52 in
81/17, k.o. Lešje, in ki je bila sklenjena med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Ptuj, kot kupcem in pravnim prednikom
zemljiškoknjižnega lastnika Tovarno volnenih izdelkov Majšperk p.o. kot prodajalcem,
v začetku leta 1976, za nakup stanovanj,
ki so vpisana v podvložku št. 525/7 (ident.
št. 2.E), 525/8 (ident. št. 3.E), 525/13 (ident.
št. 11.E), 525/14 (ident. št. 12.E) in 525/20
(ident. št. 107.E), vse k.o. Lešje.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagateljice Občine Majšperk, Majšperk 32A, 2322 Majšperk, mat. št. 5883644
– do celote (1/1).
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/03
in 28/09) v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 8. 2010
Dn 2009/2010
Os-6623/10
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Sefo Gradbeništvo d.o.o., Usnjarska c. 12,
Kamnik, ki ga zastopa notarka Majda Lokošek, Kolodvorska 6, Domžale, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini-stanovanju z ident. št. 18.E, na naslovu
Usnjarska c. 12, Kamnik, vpisanem v podv.
št. 2867/18, k.o. Kamnik, izdalo sklep št.
Dn 2009/2010 z dne 21. 10. 2010, za vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 100-012-82/02, z dne
23. 10. 2001, sklenjene med ZIL Inženiring
d.d. Ljubljana, Kersnikova 10, Ljubljana, kot
prodajalec, in Alu Alprem d.o.o. Kamnik,
Ljubljanska 15, Kamnik, kot kupcem, za
dvosobno stanovanje št. S4, v I. nadstropju, v izmeri 64,82 m2 neto (65,58 m2 bruto)
in kletno shrambo št. K4, v izmeri 3,50 m2
ter parkirno mesto v kleti, kar vse se nahaja
v objektu B1, vhod II, Usnjarska 12, v poslovno stanovanjskem kopleksu K-6 UTOK
– soseske Mali Grad v Kamniku, ki stoji na
parc. št. 158, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku 22.973.233,13 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Sefo Gradbeništvo d.o.o.,
Usnjarska c. 12, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Sefo Gradbeništvo d.o.o.,
Usnjarska c. 12, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 10. 2010
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Dn 7295/2009
Os-6592/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Vlaste Varacha, Šorlijeva 18, Kranj, ki jo zastopa notar Vojko Pintar iz Kranja, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 13. 4.
1977, sklenjene med prodajalcem Majdo
Rakovec, por. Levec, Planina 1, Kranj, in
kupcem Miroslavom Žunom, Dražgoška 7,
Kranj, za garsonjero št. 3, v pritličju J, s kletno shrambo, Šorlijeva ulica 18, Kranj, označeno z ident. št. 3.E, vpisano v vl. št. 600/3,
k.o. Rupa.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vlaste Varacha, Šorlijeva ul. 18,
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 28. 10. 2010
N 78/2009
Os-6593/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 348, z dne 5. 5. 1992, sklenjene
med DP Sava Kranj, Škofjeloška cesta 6,
Kranj, kot prodajalcem, in Dimčem Malčov,
Trg Prešernovih brigad 8, Kranj, in
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5.
1993, sklenjene med Dimčem Malčov, Trg
Prešernove brigade 8, Kranj, kot prodjalcem, in Pavlo Medvešček, Viška 69a, Ljub
ljana, ter Ladislavom Medveščkom, Gradnikova ulica 3, Kranj, kot kupcem,
obe za stanovanje, št. 18, v 5. etaži,
s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta Trg Prešernove brigade 8, Kranj, v izmeri
80.53 m2, označenem z ident. št. 18.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Pavle Medvešček, roj. 24. 12. 1951,
in Ladislava Medveščka, roj. 22. 11. 1946,
oba Trg Prešernove brigade 8, 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 27. 10. 2010
Dn 6067/2010
Os-6624/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Branka Šmida in Jožice Šmid, oba Ulica
Tončka Dežmana 6, Kranj, ki ju zastopa
Stanka Krstanović, Pot na kolodvor 1,
Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri
podvl. št. 560/24, k.o. Huje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6.
1979, sklenjene med SGP – Projekt, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem in Brankom
ter Jožico Šmid, oba Preddvor 1, kot prodajalcema za štirisobno stanovanje št. 24,
s shrambo v večstanovanjskem objektu
Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj, označenem z ident. št. 24.E, vpisanem v podvl.
št. 560/24, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Branka Šmida,
roj. 1. 3. 1951 in Jožice Šmid, roj. 14. 3.
1953, oba Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj,
vsak do 1/2.

Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 10. 2010
Dn 7170/2010
Os-6625/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Voja Šćekića, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, ki ga zastopa notarka Mateja Andrejašič, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi vknjižbe
lastninske pravice pri podvl. št. 1464/13,
k.o. Primskovo, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 1207/05 z dne 12. 7. 2005,
sklenjene med prodajalko Olgo Stojnić, Trg
Prešernove brigade 3, Kranj, in kupcem
Vojem Šćekićem, Struževo 3/a, Kranj, za
stanovanje št. 17, s kletjo, v večstanovanjskem objektu Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, označenem z ident. št. 17.E, vpisanem v podvl. št. 1464/13, k.o. Primskovo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Voja Šćekića, Struževo 3a, Kranj, roj.
20. 3. 1941.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2010
Dn 5592/2010
Os-6626/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15,
Ljubljana, ki ga zastopa Domplan, družba
za inženiring, nepremičnine, urbanizem
in energetiko d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe iz leta 1961, sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec, p.o. Kranj, Nazorjeva
ulica 1, Kranj, in kupcem Telekom Slovenije,
za enosobno stanovanje št. 9, s kletjo, v večstanovanjskem objektu Levstikova ulica 1,
Kranj, označenem z ident. št. 9.E, vpisanem
v podvl. št. 2423/9, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Telekom
Slovenije d.d., matična številka 50140180,
Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2010
Dn 6979/2010
Os-6627/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Klemna Puharja, Zelenica 8, Tržič, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri podvl.
št. 1135/15, k.o. Bistrica, zaradi vknjižbe
lastninske pravice pri podvl. št. 1230/6, k.o.
Bistrica, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne
30. 7. 1978, sklenjene med Fabjan Berto,
Bistrica 87, Tržič, kot prodajalcem in Mihaelo Ropret, Bistrica 176, Tržič, kot kupcem,
za garažo št. 15, brez naslova, v objektu na
Zelenici v Tržiču, označeno z ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 1135/15, k.o. Bistrica,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4.
1985, sklenjene med Mihaelo Ropret, Bistrica 176, Tržič, kot prodajalcem in Cerkovnik Janezom, Cesta JLA 28, Tržič, kot
kupcem, za garažo št. 15, brez naslova,
v objektu na Zelenici v Tržiču, označeno
z ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št. 1135/15,
k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Klemna Puharja, Zelenica 8,
Tržič, roj. 13. 5. 1977.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2010
Dn 7031/2010
Os-6628/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marice Lausegger, Kovorska cesta 13, Tržič,
ki jo zastopa Viktor Blagotinšek, Koroška
cesta 5, Tržič, zaradi vknjižbe lastninske
pravice pri podvl. št. 1230/6, k.o. Bistrica,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 4. 1973, sklenjene med
SGP – Projekt Kranj, kot prodajalcem in
Marico Lauseger, Trg svobode 25, Tržič,
kot kupcem, za stanovanje v 3. etaži, v večstanovanjskem objektu Kovorska cesta 13,
Tržič, označenem z ident. št. 6.E, vpisanem
v podvl. št. 1230/6, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marice
Lausegger, Kovorska cesta 13, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 10. 2010
Dn 6954/2010
Os-6629/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Branislava Zečevića, Trg Prešernove brigade 2,
Kranj, ki ga zastopa notar Vojko Pintar, Nazorjeva ulica 1, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe, sklenjene dne 2. 6.
1986, med Občino Kranj kot prodajalcem in
Igorjem Starcem, Kopališka 50, Vrhnika, kot
kupcem, za stanovanje št. 5, s shrambo,
v večstanovanjskem objektu Trg Prešernove
brigade 2, Kranj, označenem z ident. št. 5.E,
vpisanem v podvl. št. 1668/5, k.o. Primskovo. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Branislava Zečevića, Trg Prešernove brigade 2, Kranj, roj. 14. 3. 1964, do 1/2
in Snježane Zečević, Trg Prešernove brigade 2, Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2010
Dn 1165/2010
Os-6630/10
Okrajno sodišče v Litiji je po okrajnem
sodniku Milanu Kaplji, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog PINO d.o.o., Litija,
Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, ki ga zastopa
notar Miro Bregar iz Litije, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško

knjižne listine, s sklepom s št. Dn 1165/2010
z dne 28. 10. 2010, uvedlo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 105-013
z dne 1. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem SKB – Investicijsko podjetje d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska cesta 56 in kupcem
PINO d.o.o., Litija, Jerebova 1a,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 105-013 z dne 22. 10. 1993, sklenjenega
med prodajalcem SKB – Investicijsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Slovenska 56 in kupcem
PINO d.o.o. Litija, Jerebova 1a.
Predmet prodaje po navedenih listinah je
lokal št. 14, v visokem pritličju poslovno stanovanjskega objekta Litija Center, ki stoji na
parc. št. 52/2, 55, 58/2 in 58/1 (sedaj parc.
št. 55 in 58/1) k.o. Litija. Navedena nepremičnina je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
št. 116.E, v vl. št. 1515/10, k.o. Litija.
Na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 105-013 z dne 1. 9. 1993, aneksa št. 1,
h kupoprodajni pogodbi št. 105-013 z dne
22. 10. 1993, kopije izpiska iz katastra stavb,
izbrisnega dovoljenja z dne 16. 7. 1998, vloge z dne 6. 10. 2010 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 6. 10. 2010, se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist imetnika
PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija,
matična št. 5432049, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem 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 Litiji
dne 28. 10. 2010
Dn 12607/2010
Os-6210/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Šinkovca, Ulica bratov Učakar 22, Ljub
ljana, ki ga zastopa Gordana Bizaj, Perfekt B d.o.o., Ljubljana, Čufarjeva ulica 15,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 105.E, vpisani v podvl.
št. 4812/29, k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 10.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe, z dne 14. 6. 1992, sklenjene med
Janjo Bizjak, Trebinjska 6, Ljubljana, kot
prodajalcem, ter Simonom Jegličem, stanujoč Jelovškova 24, Kamnik in Tatjano Jeglič,
roj. Kneževič, stanujoča Topniška 45, Ljub
ljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 105.E, vpisano
v podvl. št. 4812/29, 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2010
Dn 26036/2009
Os-6594/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
okrajni sodnici Ester Prajs, pod opr. št.
Dn 26036/2009 na predlog predlagateljice Majde Grošelj, Clevelandska 45, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Anja Rismal,
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Slovenska cesta 27, Ljubljana, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 12/2
260/80-B z dne 8. 10. 1980, ki sta jo sklenila Gradbeno industrijsko podjetje Gradis
TOZD GE Celje, XIV. divizije 8, Celje, ki ga
zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor TOZD Slavko Bajt kot prodajalec,
in Japelj-Mavec Mihaela, roj. 10. 1. 1956 in
Mavec Jože, roj. 16. 2. 1953, oba stanujoča
na naslovu Brest 33, 61292 Ig, kot kupca za
stanovanje v soseski MS-12/2 Nove Jarše,
Ljubljana, v objektu D2, v IV. nadstropju,
s št. stanovanja 33 in površino 58,18 m2,
– dodatka k prodajni pogodbi št. MS 12/2
260/80-B z dne 19. 11. 1981, ki sta ga sklenila Gradbeno industrijsko podjetje Gradis
TOZD GE Celje, XIV. divizije 10, Celje, ki ga
zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor TOZD Slavko Bajt kot prodajalec
in Japelj-Mavec Mihaela, roj. 10. 1. 1956 in
Mavec Jože, roj. 16. 2. 1953, oba stanujoča
na naslovu Brest 33, 61292 Ig, kot kupca za
stanovanje v soseski MS-12/2 Nove Jarše,
Ljubljana, v objektu D2, v IV. nadstropju,
s št. stanovanja 33, in površino 58,18 m2,
– darilne pogodbe sklenjene med Izidorjem Grošljem, roj. 25. 5. 1962, Clevelandska 45, Ljubljana, kot darovalcem
in Matejem Grošljem, roj. 4. 6. 1987,
Clevelandska 45, Ljubljana, kot obdarjencem za stanovanje št. 33, v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka D-2 na Cleveland
ski ulici 45 v Ljubljani, ležečega na parc.
št. 1546 in 1547, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Dn 26248/2009
Os-6595/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
okrajni sodnici Ester Prajs, pod opr. št.
Dn 2648/2009 na predlog predlagateljice
Mojce Žmuc, Zbilje 63c, 1215 Medvode, ki
jo zastopa odvetnica Bojana Škrk, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe nakupu zemljišča z dne 25. 6.
1987, sklenjene med Marijo Korenin, roj.
1915, Janezom Korenin, 7. 8. 1942, Jožetom Korenin, roj. 13. 5. 1952 in Marjanom
Korenin, roj. 9. 9. 1958, vsi stanujoči na naslovu Grič 12, 1000 Ljubljana, kot prodajalci
in Zupan Jožetom, roj. 18. 1. 1945, Brilejeva 19, 1000 Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino, s parc. št. 966/3, njiva, v izmeri
260 m2, in s parc. št. 967/6, travnik, v izmeri
566 m2, skupaj 826 m2, vpisane v vl. št. 6,
k.o. Grič, ter del parcele št. 967/7 – travnik,
1141 m2 do 4/36, vpisane v isti vl. št.
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 26. 10. 2010
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Dn 26179/2009
Os-6596/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je dne 26. 10.
2010, pod opr. št. Dn 26179/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 460/84 z dne 20. 11. 1984, sklenjene med Imos, podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del, doma in v tujini, p.o.,
Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ št. 1, Ljub
ljana, ki ga zastopa v.d. glavnega direktorja Rado Hafner (kot prodajalec) in Bogdan
Cvehte, roj. 1935 in Jean, roj. 1940, Ulica
Molniške čete 13, Ljubljana (kot kupcem)
za garažni boks št. 24/I. V garažnem objektu Gt 3, soseske MS 4, 5 Fužine, v izmeri
13,25 m2 v Ljubljani.
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. 10. 2010
Dn 26390/2009
Os-6598/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
okrajni sodnici Ester Prajs, pod opr. št.
Dn 26390/2009 na predlog predlagatelja
Vide Gleščič, Kvedrova cesta 1, 1000 Ljub
ljana, zanjo po pooblastilu Urban d.o.o.,
Omejčeva 5, 1210 Ljubljana Šentvid, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 27. 3.
1970, ki sta jo sklenila Gradbeno industrijsko podjetje »Gradis« Ljubljana, Korytkova
ulica 2, ki ga zastopa glavni direktor Hugo
Keržan kot prodajalec, in Šturm Ivanka,
Šmartinska J-2, Ljubljana, kot kupec, za
eno-pritlično garažo, št. 48, v netto površini
11,7 m2, v Triplex objektu, ki stoji na parcelah št. 40/3, 41/3, 42/3, 44/3, 45/3, 46/3 in
47/2, k.o. Moste,
– aneksa k tej pogodbi z dne 9. 12.
1971, ki sta ga sklenila Gradbeno industrijsko podjetje »Gradis« Ljubljana, Korytkova
ulica 2, ki ga zastopa glavni direktor Hugo
Keržan kot prodajalcem, in Šturm Ivanka,
Šmartinska J-2, Ljubljana, kot kupcem, za
enopritlično garažo št. 48, v netto površini
11,7 m2, v Triplex objektu, ki stoji na parcelah št. 40/3, 41/3, 42/3, 44/3, 45/3, 46/3 in
47/2, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Dn 12227/2009
Os-6599/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
okrajni sodnici Ester Prajs, pod opr. št.
Dn 12227/2009 na predlog predlagatelja
Alojzija Potisek, Maroltova 13, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa notar Jože Sikošek,
Bravničarjeva 13, Ljubljana, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 5. 10. 1999, ki so jo sklenili Bažec
Dragica roj. 12. 4. 1958, Bažec Dejan, roj.
10. 1. 1979, oba stanujoča na naslovu Klop-
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čičeva 4, Ljubljana, in Bažec Gašper, roj.
22. 1. 1980 Kloščočeva 4, kot prodajalci, in
Potisek Alojzij, Maroltova 13, Ljubljana, kot
kupec za njivo, s parc. št. 1662/1, vl. št. 27
in parc. št. 1662/2, del 1/2 cesta, vl. št. 324,
k.o. Golo.
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. 10. 2010
Dn 26586/2009
Os-6601/10
Okrajno sodišče v Ljubljani 25. 10. 2010,
pod opr. št. Dn 26586/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže,
z dne 9. 4. 1970 v Triplex objektu za trg 114,
ki stoji na parcelah št 40/3, 41/3, 42/3, 44/3,
45/3, 46/3 in 47/2, k.o. Moste, ter je kletna
garaža, s št. 24, v neto površini 11,7 m2
in je sklenjena med pogodbenima strankama Gradbeno industrijsko podjetje – Gradis
Ljubljana, Korytkova ulica 2, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Miler inž. Borisom, Cesta
v Obrije 8, Ljubljana (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Dn 13935/2010
Os-6602/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Violete Irgl, Dolenjska cesta 419, Škofljica, ki
jo zastopa odvetniška družba Martinec in
Svetina, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 16,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, parc. št. 1303/12, k.o. Rakitna, vl. št. 961, dne 22. 10. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 25. 10. 2000, sklenjene med Zdenko Jernejc, Poklukarjeva ulica 2, Ljubljana,
kot prodajalko, in Matejem Strahovnikom,
Kotlje 156, Ravne na Koroškem, in Violeto
Irgl, Golobova ulica 14, Ptuj, kot kupcema,
in sicer za nepremičnino, parc. št. 1303/12,
k.o. Rakitna, vl. št. 961.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v 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 25. 10. 2010
Dn 13707/2010
Os-6604/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Maje Rojko, Zgornje Gameljne 13a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi-

ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, z ident. št. 34.E, vpisani v podvl. št. 4333/34, k.o. Bežigrad, dne
22. 10. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 301/78-05/20-45, z dne 16. 5. 1978,
sklenjene med SGP Grosuplje d.d., kot prodajalcem, ter Belinko, kemična industrija,
p.o., Ljubljana, in sicer za nepremičnino
stanovanje št. 34, z ident. št. 34.E, vpisano
v podvl. št. 4333/34, k.o. Bežigrad;
– prodajne pogodbe št. BLST-KP-14/91
z dne 25. 1. 1991, sklenjene med Belinko,
kemično industrijo, p.o., Ljubljana, kot prodajalcem, in Franco-Čadež Majdo, roj. 26. 5.
1963, stanujoča Glavarjeva 49, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino stanovanje št. 34, z ident. št. 34.E, vpisano
v podvl. št. 4333/34, k.o. Bežigrad;
– aneksa k prodajni pogodbi št. BLSTKP-14/91 z dne 25. 1. 1991, z dne 11. 3.
1991, sklenjene med Belinko, kemično industrijo, p.o., Ljubljana, kot prodajalcem, in
Franco-Čadež Majdo, roj. 26. 5. 1963, stanujoča Glavarjeva 49, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino stanovanje
št. 34, z ident. št. 34.E, vpisano v podvl.
št. 4333/34, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Dn 11454/2010
Os-6631/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marijane Jenko, Mavčiče 5, Mavčiče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
parc. št. 987/33, vpisani v vl. št. 249, k.o.
Studenčice, dne 25. 10. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 13. 4.
1953, sklenjene med Jernejem Jenko, delavec iz Bleda, Grad 196, kot darovalec, ter
Francem Jenko, kmetovalec, iz Mavčič št. 1,
in sicer za nepremičnino parc. št. 987/33,
v vl. št. 249, k.o. Studenčice.
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 25. 10. 2010
Dn 4336/2010
Os-6632/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivanović Mirka, Bizoviška cesta 32/b, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini parc. št. 263/2, 263/3, 263/10
in 263/11 vpisani v vl. št. 334, k.o. Bizovik, dne 4. 8. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
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– pogodbe o zamenjavi nepremičnin
z dne 5. 3. 1980, sklenjene med Gierek Martinom, Bizoviška 32b, Ljubljana, ter Jakopin
Jožetom in Jakopin Marijo, Bizoviška 22,
Ljubljana, in sicer za nepremičnine parc.
št. 263/2, 263/3, 263/10 in 263/11 vpisane
v vl. št. 334, k.o. Bizovik;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 8.
1980, sklenjene med Gierek Martinom, Dolnja Bistrica 28, Črešnovci, kot prodajalcem
ter Ivanovič Mirkom, Jasno in Ivanom, vsi
Braće Radića 182, Pitomča, kot kupci, za
nepremičnine parc. št. 263/2, 263/3, 263/10
in 263/11 vpisane v vl. št. 334, k.o. Bizovik.
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 25. 10. 2010
Dn 29646/2009
Os-6633/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hediji Nurković, Prušnikova 42, Ljubljana, ki
jo zastopa odv. Sonja Dolinar iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 31.E, vpisani v podvl.
št. 2351/31, k.o. Črnuče, dne 22. 10. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 31. 3. 1992, sklenjene med
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
kot prodajalcem ter Kapič Hedijo, Polanškova 35, Ljubljana, in sicer za nepremičnino
stanovanje, št. 6, z ident. št. 31.E, vpisano
v podvl. št. 2351/31, 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 22. 10. 2010
Dn 13405/2010
Os-6605/10
Okrajno sodišče v Mariboru, je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Antonije Brence, stanujoče Tomšičeva
ulica 36, Maribor, za vpis etažne lastnine
na nepremičnini parc. št. 1808, pripisani vl.
št. 474, k.o. Maribor - Grad, pod opr. št.
Dn 13405/2010 dne 14. 10. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, delilne pogodbe
z dne 1. 3. 2001, sklenjene med Benom
Kirbišem, roj. 30. 8. 1930, stanujočim v Mariboru, Krekova ulica 27 in Matjažem Regvatom, roj. 10. 1. 1948, stanujočim v Mariboru,
Maistrova ulica 6, s katero sta si pogodbeni stranki kot solastnika dela poslovno-stanovanjske stavbe v Mariboru, Ulica heroja
Bračiča 17, na parc. št. 1808 pripisani vl.
št. 474, k.o. Maribor - Grad, ki je v naravi predstavljalo 5 stanovanj v skupni izmeri 228,25 m2 in poslovni prostor, v izmeri 18,26 m2, s pripadajočimi pritiklinami, in
sicer Beno Kirbiš do 1/14 celote in Matjaž
Regvat do 8/14 celote, razdelili tako, da je
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Beno Kirbiš prevzel v izključno last in posest
poslovni prostor, v izmeri 18,26 m2, s pripadajočimi pritiklinami in Matjaž Regvat prevzel v izključno last in posest 5 stanovanj,
v skupni izmeri 228,25 m2, s pripadajočimi
pritiklinami in v kateri je Matjaž Regvat dovolil, da se na poslovnem prostoru, v izmeri
18,26 m2 s pripadajočimi pritiklinami vknjiži
lastninska pravica v korist Bena Kirbiša in
Beno Kirbiš dovolil, da se na 5-ih stanovanjih v skupni izmeri 228,25 m2 s pripadajočimi pritiklinami vknjiži lastninska pravica
v korist Matjaža Regvata.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo etažne lastnine.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2010

za vpis lastninske pravice na nepremičnini
parc. št. 384/2, pripisani vl. št. 1061, k.o.
Maribor - Grad, pod opr. št. Dn 10675/2010,
dne 12. 10. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, pogodbe, sklenjene okoli leta 1965,
med prodajalcem Lilet tovarna obutve Maribor in kupcema Matildo Zelnik, roj. 24. 2.
1927 in Ivanom Zelnikom, roj. 6. 7. 1927,
oba Neratova ulica 11, Maribor, s katero je
prodajalec kupcema prodal nepremičnino
parc. št. 384/2, k.o. Maribor - Grad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Matilde
Zelnik in Ivana Zelnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2010

Dn 16781/2009
Os-6606/10
Okrajno sodišče v Mariboru, je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Podgornika, stanujočega Lackova
cesta 78 a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1520/19, k.o. Zgornje Radvanje, pod opr.
št. Dn 16781/2009 dne 4. 10. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6.
1999, sklenjene med prodajalcem Poloplus
d.o.o., Črešnjevec 9 a, Selnica ob Dravi,
ki ga je zastopal direktor Vojko Podgornik
in kupovalko Majo Podgornik, stanujočo
Spodnja Polskava 215, Pragersko, s katero
je prodajalec kupovalki prodal nedokončano 1,5-sobno stanovanje, v skupni izmeri
49,13 m², oznaka stanovanja D/I, v 1. nadstropju nedokončane poslovne zgradbe
na Lackovi cesti 78 a, Maribor, na parc.
št. 271/8 in 271/9, k.o. Zgornje Radvanje, in
na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupovalke,
– zemljiškoknjižnega dovolila z dne 18. 1.
2005, ki ga je izstavil Poloplus d.o.o., po direktorju Vojku Podgorniku, v katerem prodajalec Poloplus d.o.o., Lackova cesta 78,
Maribor, dovoljuje, da se na 1,5-sobnem
stanovanju z oznako D/I, v skupni izmeri
49,13 m², ki se nahaja v 1. nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe na Lackovi cesti 78 a, Maribor, stoječe na parc. št. 271/8
in 271/9, k.o. Zgornje Radvanje, vknjiži etažna lastninska pravica v korist kupovalke
Maje Podgornik, roj. 19. 7. 1976, stanujoče
v Mariboru, Mladinska ulica 2, do celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2010

Dn 3124/2010
Os-6635/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Dušiča, stanujočega Trčova 222, Malečnik, ki ga zastopa odvetnik Nikolaj Grgurevič, Mlinska 28, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičninah parc.
št. 377/5 in 377/8, pripisanih vl. št. 264,
k.o. Trčova, na deležih vknjiženih Ivane Dušič, Ivana Dušiča, Srečka Dušiča in Štefke Kelc, skupaj do 10/12 celote, pod opr.
št. Dn 3124/2010 dne 12. 10. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne in darilne pogodbe z dne 28. 10. 1987, sklenjene
med prodajalko in darovalko Ivano Dušič,
roj. Donik, roj. 2. 5. 1914, stanujočo Trčova 61b, in darovalci Jožetom Dušičem, roj.
6. 2. 1929, stanujočim Fluksova ulica 4, Maribor; Dušanom Dušičem, roj. 14. 2. 1939,
stanujočim Radizel 64a, Orehova vas; Ivanom Dušičem, roj. 16. 5. 1932, stanujočim
Na Gaj 120, Kamnica; Štefko Kelc, roj. Dušič, roj. 13. 12. 1946, stanujočo Strniška 9,
Skoke; Srečkom Dušičem, roj. 24. 11. 1942,
stanujočim Radizel 64, Orehova vas, in kupcem in obdarjencem Jožetom Dušičem, roj.
12. 6. 1961, stanujočim Na Gaj 120, Kamnica; s katero so darovalci Jože Dušič, Dušan
Dušič, Ivan Dušič, Štefka Kelc in Srečko
Dušič podarili obdarjencu Jožetu Dušiču
vsak svojo 1/12 nepremičnine, vl. št. 264,
k.o. Trčova; prodajalka in darovalka Ivana
Dušič svoj solastniški delež do 7/12 celote,
pri vl. št. 264, k.o. Trčova, delno prodala in
delno podarila obdarjencu in kupcu Jožetu
Dušiču in v kateri so darovalci dovolili, da
se v zemljiški knjigi pri vsakemu lastni 1/12
celote nepremičnine vl. št. 264, k.o. Trčova,
s pripisanima parcelama št. 377/5 in 377/8,
vknjiži lastninska pravica v korist obdarjenca
in v kateri je prodajalka in darovalka Ivana
Dušič dovolila, da se pri njej lastnih 7/12 celote vl. št. 264, k.o. Trčova, vknjiži lastninska
pravica na ime Jožeta Dušiča.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2010

Dn 10675/2010
Os-6634/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Sonje Zelnik in Mirana Zelnika, stanujočih
Neratova ulica 11, Maribor, ki ju zastopa
notar Gorazd Šifrer, Trg svobode 3, Maribor,
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 91/2010
Os-6338/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Karla Pluta, Masarykova 28,
Ljubljana, začasno na naslovu Griblje 63,
p. Gradac, ki ga zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam 1, neznanim dedičem neznanega
prebivališča po neznano kdaj in kje umrli Brinc Marjeti, nazadnje stanujoči Besednjakova ulica 15, Maribor in 2, neznanim
dedičem neznanega prebivališča po dne
29. 4. 1976 umrlem Nikotu (tudi Nikolaju)
Zupaniču, nazadnje stanujočem Celovška ulica 401, Ljubljana, zaradi priznanja
lastninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 400,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 13. 9. 2010
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po neznano kdaj in kje umrli Brinc Marjeti, nazadnje
stanujoči Besednjakova ulica 15, Maribor,
in neznanim dedičem neznanega prebivališča po dne 29. 4. 1976 umrlem Nikotu (tudi
Nikolaju) Zupančiču, nazadnje stanujočem
Celovška ulica 401, Ljubljana.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kdaj in
kje umrli Brinc Marjeti, nazadnje stanujoči
Besednjakova ulica 15, Maribor in neznane dediče neznanega prebivališča po dne
29. 4. 1976 umrlem Nikotu (tudi Nikolaju)
Zupančiču, nazadnje stanujočem Celovška
ulica 401, Ljubljana, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 9. 2010
III D 2995/2008
Os-4687/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Milković Anteju, roj. 25. 5.
1935, umrlem 18. 10. 2008, nazadnje stanujočem Veliki Ločnik 62, Velike Lašče, drž.
Republike Slovenije, s sklepom z dne 9. 7.
2010, dedinji Zdenki Milković na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju, ker je neznanega prebivališča in nima pooblaščenca, postavilo
začasnega zastopnika Milković Jureta, Bratovševa ploščad 17, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo dedinjo Zdenko
Milković zastopal vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2010
VII P 2680/2009
Os-5431/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Lilijani Podlesnik v pravdni zadevi tožeče
stranke SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
zoper toženo stranko Egon Wittmann, Liboje 26, Petrovče, zaradi plačila 197,06 EUR,
dne 22. 7. 2010, sklenilo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
začasna zastopnica Danica Novak Kenda, odvetnica na Jesenicah, postavljena toženi stranki s sklepom z dne 6. 8. 2009, opr.
št. VL 78165/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
VL 179262/2009
Os-6242/10
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 Hazimu
Selimoviću, Fridhemsgaton 26, Karlshamn,
Švedska, zaradi izterjave 136,00 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Hazimu Selimoviću se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi odvetnik
Marjan Sušnik, Nazorjeva 10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
I 2732/2006
Os-6335/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa
odvetnik Zoran Hartman, Dunajska 10, Ljub
ljana (prej Kaertner Sparkasse AG, Cesta
v Kleče 15, Ljubljana), proti dolžniku Štampalija Svebor, Sketova ul. 3, Ljubljana, zaradi izterjave 16.162,42 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Sveborju Štampaliji se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi
začasni zastopnik odvetnik Pance Franc, Ciril
Metodov trg 3, Ljubljana, po vrstnem redu iz
razloga, ker je njegovo bivališče neznano.
Začasni zastopnik bo Sveborja Štampalijo zastopal vse dotlej, dokler ne bo sam
ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2010
VL 89201/2008
Os-6379/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Peter
Žagar, Dunajska 10, Ljubljana, proti dolžniku
Ostoja Piljić, Koželjeva 8a, Ljubljana, Milojka Piljić, Koželjeva 8a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Ivan Šalinovič, Kotnikova 32,
Ljubljana, zaradi izterjave 12.156,83 EUR,
sklenilo:
dolžniku Ostoji Piljić, Koželjeva 8a,
Ljubljana, Milojka Piljić, Koželjeva 8a,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Šalinović Ivan, Kotnikova 32, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2010

VL 22926/2010
Os-6412/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Davorka Panjan, Miklošičeva 19,
Ljubljana, proti dolžniku Jugoslavu Tiršek,
Radomila Đorđević A 4/35, Jagodina, ki ga
zastopa odv. Janez Šurk, Hacquetova 8/I,
Ljubljana, zaradi izterjave 3.829,51 EUR,
sklenilo:
dolžniku Jugoslavu Tiršek, Radomila
Đorđević A 4/35, Jagodina, 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 odvetnik Janez Šurk, Hacquetova 8/I, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2010
VL 81155/2009
Os-6413/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžnici Anamari
Zlatanovski, Devina 9, Slovenska Bistrica, ki
ga zastopa zak. zast. odvetnica Tatjana Poslek Godec, Ljubljanska cesta 12, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 2.623,96 EUR,
sklenilo:
dolžnici Anamari Zlatanovski, Devina 9,
Slovenska Bistrica, 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 odvetnica Tatjana Poslek Godec, Ljubljanska
cesta 12, Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
II P 759/2009
Os-6451/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Sašu Doganu v pravdni zadevi tožeče stranke Autocommerce d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, ki jo zastopajo odvetniki
iz odvetniške družbe Kozinc in partnerji
o.p., d.n.o., Ljubljana, proti toženi stranki
1. Majdi Gereht, neznanega prebivališča,
nazadnje Birkenwaldstrasse 126, 70191
Stuttgart, Republika Nemčija, ki jo zastopa
začasni zastopnik Zvone Janež, odvetnik
v Ribnici, in 2. Veronika Pirc, neznanega
prebivališča, nazadnje Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, zaradi plačila 7.131,41 EUR, dne
15. 10. 2010 sklenilo:
drugotoženi stranki Veroniki Pirc, neznanega prebivališča, nazadnje Kunaverjeva
ulica 7, Ljubljana, se v zadevi pod opr. št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II P 759/2009 postavi začasni zastopnik odvetnik Metod Kovač, Šmartinska cesta 130,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal drugotoženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler drugotožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2010
VL 21475/2010
Os-6491/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku
Francu Pelko, Šmarješke Toplice 12, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Nace Štamcar, Novi trg Kompleks B, Novo
mesto, zaradi izterjave 2.672,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Pelko, Šmarješke Toplice 12, Šmarješke Toplice, 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 odvetnika Naceta Štamcarja, Novi trg Kompleks B, Novo mesto.
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 2. 9. 2010

Oklici dedičem
D 319/2009
Os-6199/10
Pok. Viler Anton, pok. Gregorja, roj. 1. 6.
1856, nazadnje stanujoč na Planjavah, Planjave 15, je dne 9. 3. 1885 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
D 485/2007
Os-6246/10
Pok. Zlatanovič Katarina, roj. 3. 11. 1932,
nazadnje stanujoči v Kopru, Župančičeva
ulica 34, je dne 26. 9. 2007 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim

dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
D 650/2008
Os-6307/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Škvarč Amaliji, hči
Andreja, roj. 10. 7. 1925, z zadnjim stalnim
prebivališčem Temnica 13, ki je umrla dne
6. 9. 2008.
Kot zakoniti dedič po zapustnici bi prišel
v poštev tudi zap. pranečak Panić Zoran,
Pančičeva 6, 11550 Beograd Lazarevac,
Srbija, kot sin zap. pok. nečakinje Panič
Elizabete, hčere Svarč Ljudmile, ki pa se na
pisanja sodišča ne odziva.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva Panič Zorana, kot zakonitega dediča v tem zapuščinskem postopku, da se priglasi tukajšnjemu sodišču
v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerim bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2010

Oklici pogrešanih
N 158/2009
Os-6248/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi
predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Marijo
Ivančič, neznanega bivališča, ki jo zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa
iz Ankarana, zaradi razglasitve pogrešane
nasprotne udeleženke za mrtvo, dne 6. 10.
2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Marije Ivančič, pok. Ivana, neznanega bivališča, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti se poziva, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica
ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
N 161/2009
Os-6250/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko
Ano Slavec, z zadnjim znanim bivališčem
v Gabrovici pri Črnem Kalu, ki jo zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa
iz Ankarana, zaradi razglasitve pogrešane
nasprotne udeleženke za mrtvo, dne 6. 10.
2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Ane Slavec, žene Ivana, neznanega bivališča, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
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N 162/2009
Os-6251/10
Okrajno sodišče v Kopru, je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Josipa
Ivančiča, neznanega bivališča, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa iz
Ankarana, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne
6. 10. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Ivančiča, pok.
Andreja, neznanega bivališča, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
N 19/2009
Os-6334/10
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v nepravdni zadevi predlagatelja
HSE Invest d.o.o., PE Sevnica, Trg svobode
9, p. Sevnica, zoper nasprotnega udeleženca Alojza Radeja, Kladje 17, p. Blanca, ki ga
zastopa skrbnik za posebni primer Bojan
Radej, Kladje nad Blanco 10, p. Blanca, zaradi predloga za razglasitev pogrešanca za
mrtvega, podaje oklic:
Alojz Radej, neznanega rojstnega datuma, nazadnje stanujoč Kladje 17, p. Blanca,
je pogrešan od 2. svetovne vojne.
Pogrešani Alojz Radej, se poziva, da se
v 3 mesecih po objavi tega oklica oglasi
sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi tega oklica
in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem 3-mesečnem
roku na oklic pogrešani ne bo oglasil in tudi
ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovale, da je
pogrešani še živ, bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 10. 2010
N 13/2010
Os-6304/10
Alojz Renko, roj. 3. 9. 1964 v Ljubljani, je
nazadnje živel na naslovu Jablaniške Laze,
Šmartno pri Litiji. Dne 29. 10. 1985 je odšel
v hribe, namenjen je bil na Grintovec. Nazadnje so ga videli turisti na Češki koči nad
Jezerskim. Od tedaj od njega ni bilo več
nobenega glasu.
Pogrešanega pozovite naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to sporočijo predlagateljici Ljudmili Renko,
Jablaniške Laze 7, Šmartno pri Litiji, ali podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od objave razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešanega proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 6. 10. 2010
N 26/2010
Os-6468/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Viktorja
Guština, Gabrovica 17, Komen, ki ga zastopa Damjan Krt odvetnik v Sežani, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca Ivana
Stanislava (Stanka) Guštin, 6 Canberra St.
Flinders Pc., 5025 Adelaide, Avstralija, za
mrtvega.
Ivan Stanislav (Stanko) Guštin se je rodil
3. 7. 1931 v Gabrovici pri Komnu, kot sin
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Guštin Jožefa in Marije in je po navedbah
predlagatelja leta 1974 odšel v Avstralijo.
Njegovo zadnje znano prebivališče v Avstraliji naj bi bilo 6 Kambera (Camberra)
St., Plinders (pravilno Flinders) Pc., 5025
Adelaide, Australija. Predlagatelj je brat nasprotnega udeleženca.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da, naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 10. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Št. Su 140000/2010
Os-6591/10
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l.
RS, št. 19/94 in naslednji) Okrožno sodišče
v Kopru objavlja
poziv
predstavniškim organom občin
in drugim pristojnim predlagateljem
na območju Okrožnega sodišča
v Kopru, da predlagajo kandidate
za 180 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Kopru
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
trideset 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.
Na območju, kjer živi avtohtona italijanska skupnost, je treba predlagati potrebno
število kandidatov, ki aktivno obvladajo italijanski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki
jih določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Koper, Ferrarska 9, v roku 30 dni od
objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Jenko Jernej, Jakčeva 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500112983, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny‑316472
Kos Aleš, Zabukovica 175, Griže,
zavarovalno polico, št. 50500060501, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh‑316414
Lovrenčič
Alojz,
Vešenik
21/c,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico,
št. 50500048977, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnf‑316441
Lovrenčič
Alojz,
Vešenik
21/c,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico,
št. 50500048976, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne‑316442
Razpotnik Dragica, Matke 57, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500037121, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr‑316454
Razpotnik Roman, Matke 57, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500037119, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt‑316452

Spričevala preklicujejo
Bajraktari Driton, Tržaška cesta 102,
Logatec, diplomo za poklic zidar, izdal CUP
Ljubljana, leta 2008. gnt‑316402
Balon Jasmina, Pišece 83, Pišece,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2004. gnp‑316456
Bartolič Nataša, Krkavče 104, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola –
smer kuhar, izdano leta 2000. gnj‑316437
Bogataj Milan, Sodna ulica 23, Murska
Sobota, diplomo Visoke ekonomske
šole Maribor, št. 5409, izdana leta 1981.
gny‑316422
Čebron Bojan, Preserje 54/b, Branik,
spričevalo 1. letnika poklicne šole.
gnq‑316455
Čekon Niko, Dovže 3/a, Mislinja,
spričevalo OŠ Mislinja, izdano leta 1986.
gnc‑316444
Debelak Slavica, Plavje 23, Škofije,
diplomo Višje agronomske šole Maribor,
št. 001513, izdana leta 1993. gnc‑316419
Dimnik Vesna, Bizoviška cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Karla
Destovnika Kajuha, izdano leta 1978, izdano
na ime Sever Vesna. gnc‑316469
Fabjan Špela, Čolnarska cesta 16,
Vrhnika, indeks, št. 1/EKO/331, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gne‑316467
Gerjol Boštjan, Pečinska ulica 33,
Ljubljana - Polje, diplomo Srednje šole za
strojništvo, št. I-S/1851, izdana leta 1989.
gnb‑316420
Golob Kristjan, Zgornji Brnik 154, Cerklje
na Gorenjskem, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 85/2010, GNR-316379.
gno‑316407
Gros Tjaša, Rakovnik 104, Medvode,
spričevalo 8. razreda OŠ Preska, Medvode,
izdano leta 2010. gnm‑316459
Helbel Tatjana, Sp. Vižinga 26/a,
Radlje ob Dravi, spričevalo SKŠ Muta –

pomočnik konfekcionarja, izdano leta 2005.
gng‑316415
Hotko Anton, Globoko 21, Globoko,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Krško
Sevnica, izdano leta 2010. gns‑316403
Jamnik Lovro, Maistrova 9, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, št. 377-XXII-7770-02,
izdano leta 2002. gnv‑316475
Juren Sandi, Orlek 23, Sežana, spričevalo
3. letnika Srednje elektrotehnične šole v
Ljubljani, izdano leta 1980. gnu‑316426
Klarendić Ana, Rašica 12B, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o končani OŠ Šmartno
pod Šmarno goro, izdano leta 2005.
gno‑316482
Kogovšek Urban, Prešernova ulica 11,
Logatec, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo
o uspehu 3. letnika Srednje agroživilske
šole Ljubljana, izdano leta 2004 in 2005.
gnw‑316453
Kolenc Sara, Cesta Borisa Kidriča 22,
Jesenice, maturitetno spričevalo Srednje
gostinske šole Radovljica, izdano leta 2004,
na ime Batur Sara. gnn‑316483
Koren Blaž, Vrhpolje 29, Vipava,
spričevalo 3. letnika TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2010. gnr‑316429
Košir Sara, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Milan Šuštaršič
Ljubljana, izdano leta 1999. gni‑316463
Krneta Vesna, Janeza Puharja 5, Kranj,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2005. gns‑316457
Lindič Matej, Strojarska pot 3, Novo
mesto, spričevalo poklicne mature Šolskega
centra Novo mesto, št. -227-POM, izdano
leta 2004. gnx‑316448
Margetič Ana, Zg. Dobrava 36/a, Kamna
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2002. gnx‑316423
Mirt Jožica, Hinjce 8, Krmelj, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem Novo mesto, izdano leta 1992.
gnh‑316439
Mišić Goran, Zajelše 4, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 4. letnika Srednje lesarske šole,
lesarski tehnik, izdano leta 2001–2004.
gnn‑316458
Močnik Irena, Pot na Brce 8/a, Cerkno,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, št. 1108, izdano leta 1990, izdano
na ime Likar Irena. gne‑316417
Nedelko Iris, Sebene 26, Bled, spričevalo
OŠ Bled, izdano leta 2001. gnk‑316436
Ornik Davorin, Ul. Toneta Melive 6,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje elektro računalniške šole
Maribor, izdano leta 2001. gni‑316413
Painkret Zlatko, Cesta v Loke 2, Mozirje,
zaključno spričevalo SŠGT Celje, šolsko leto
2005/2006. gne‑316446
Pejković Leonard, Pokopališka 46,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože
Moškrič. gnk‑316461
Pernek Martin, Puščava 15, Mokronog,
spričevalo 4. letnika Srednje medijske in
grafične šole Ljubljana, št. 3/822, izdano leta
2008. gnd‑316468
Plahuta Tim, Krožna 12, Koper Capodistria, spričevalo 1. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 2008. gns‑316478

Pranjić Marko, Rudarsko naselje 23,
Kočevje, spričevalo 5. letnika in maturitetno
spričevalo ter obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 2008. gnp‑316431
Puljić Sandi, Pod Primožem 5, Pivka,
spričevalo 8. razreda OŠ Pivka, št. 235/2005-21,
izdano leta 2005. gnz‑316471
Simon Aleš, Mariborska 68, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška Ljubljana, izdano leta 1981, 1982
in 1983. gnb‑316445
Slemenšek Irena, Mestni trg 37a,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika
Vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1981.
gnf‑316416
Sotošek Katja, Zelenjavni trg 6, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1994, 1995, 1995, izdano na ime
Kovič Katja. gnv‑316425
Stojanović Marinko, Novo Polje, cesta
III 21A, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole, izdano leta 2004 in
2005. gnt‑316427
Subotić Sandra, Gasilska ulica 2,
Rakek, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2007.
gnq‑316430
Trost Lea, Zgornji trg 2, Vuzenica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Ekonomske srednje šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2007. gnd‑316418
Zupančič Anica, Cikava 28, Grosuplje,
indeks, izdala Tekstilna in obutvena šola Kranj,
izdan na ime Šiška Anica. gnn‑316462

Drugo preklicujejo
Avtoprevoznik - Zvonko Pavlič s.p., Kladje
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico za Hrvaško
z oznako 191/11, št. 0002582. gnt‑316477
Bivic Jana, Puhova ulica 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19429854, izdala
Ekonomska fakulteta na ime Kreč Jana.
gnq‑316405
Celarec Karel, Butajnova 39, Horjul,
vozno karto, št. 9591, izdal Veolia Transport
d.d. gnr‑316404
Cukjati Martina, Lukežiči 42, Renče,
študentsko izkaznico, št. 0005933843,
izdala Fakulteta za management Koper.
gnb‑316470
Demšar Mateja, Novo Polje, cesta V/6,
Ljubljana - Polje, študentsko izkaznico,
št. 19408862, izdala Ekonomska fakulteta.
gnu‑316401
Dizdarević Nerves, Podvizd 22, Velika
Kladuša, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500018968002, izdajatelj Cetis Celje.
gng‑316440
Djukić Peter, Krašnja 8, Lukovica,
študentsko izkaznico, št. 63980339, izdala
Fakulteta za informatiko in računalništvo.
gnw‑316399
Đud Samanta, Groharjeva cesta 2c,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21070671,
izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnp‑316481
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Erdić Ahmet, Steletova 10, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju iz težke
gradbene mehanizacije, izdala Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola
Ljubljana, leta 2009. gnp‑316406
Gjerek Žan, Sallaumines 3/b, Trbovlje,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazija
in ekonomska srednja šola Trbovlje.
gnw‑316424
Hren Luka, Poljane nad Škofjo Loko 6,
Škofja Loka, certifikat za NPK varnostnik,
izdan dne 24. 10. 2008 z oznako C992, ki
ga je izdala Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja. gno‑316432
Josipović Darko, Prigorica 89, Dolenja vas,
voznikove kartice, št. 1070500010910000,
izdal Cetis d.d. gnl‑316460
JP
Komunala
Črnomelj
d.o.o.,
Belokranjska 24, Črnomelj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500018042000,
izdana na ime Geltar Janez, izdajatelj Cetis
Celje. gnh‑316443
Kelemina Vladimir, Hum pri Ormožu
106/a, Ormož, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500006439000, izdajatelj Cetis Celje.
gnu‑316451
Klun Tjaša, Repnje 46/a, Vodice,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnj‑316412
Kovč Kristina, Prešernova cesta 15,
Domžale, študentsko izkaznico, št. 19989614,
izdala Ekonomska fakulteta. gny‑316447
Kregar Barbara, Kregarjevo 19, Stahovica,
študentsko izkaznico, št. 04037500, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana. gnw‑316474
Lekan Boštjan s.p., Ulica Dolenjskega
odreda 37, Ivančna Gorica, licenco,
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št. 006901/001, za vozilo Mercedez Benz, z
reg. št. LJ 89-16Y. gnu‑316409
Mandeljc Matej, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnf‑316466
Mulec Damijana, Lokavci 44/a, Spodnji
Ivanjci, študentsko izkaznico, št. 11050236,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gnq‑316480
Papič Martina, Marušičeva 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50050724, izdala
Teološka fakulteta Ljubljana. gnk‑316411
Pfeifer
d.o.o.,
Prihova
21,
Nazarje,
potrdilo
za
voznike,
št. 007328//BGD45-2-1310/2010, izdano
na ime Duraković Ilfad z veljavnostjo od 1.
4. 2010 do 9. 7. 2010. gnl‑316410
Pirih Zala, Gorenjska ulica 37, Bled,
študentsko izkaznico, št. 41060149, izdala
Medicinska fakulteta. gnl‑316435
Plahuta Jernej, Šmarje 31, Koper
- Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 26106730, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo. gnh‑316464
Pribac Andrej, Regentova 30, Piran Pirano, abonent, št. 9264, izdan pri Veolia
Transport. gni‑316438
Ranković Branislav, Krste Sretenovića
2/2, 34000 Kragujevac, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500018107002, izdajatelj
Cetis Celje. gnv‑316450
Rebernik Marko, Dobrina 27, Loka pri
Žusmu, študentsko izkaznico, št. 41210066,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gns‑316428

Rus Ines, Črni potok 24, Kočevje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje.
gnx‑316473
Seničar Katja, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20202685,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnr‑316479
Šček Jernej, Vidmašče 25, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 92071121, izdala
Fakulteta za humanistične vede. gnz‑316421
Štrukelj Rok, Cesta Andreja Bitenca 76,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška. gng‑316465
Taksi prevozi Posavac Zlatko s.p.,
Smrtnikova 4, Ljubljana, osnovno licenco za
opravljanje taksi prevoza, št. 011468 izdana
17. 9. 2007 in veljavno do 17. 9. 2012 in izvod
licence za vozilo, št. 011468/001 (BMW5, reg.
št. LJ K8-29X) izdan 17. 9. 2007 do 17. 9.
2012. gnz‑316400
Trunkelj Anja, Zbiljska cesta 81, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 19487629, izdala
Ekonomska fakulteta. gnn‑316433
Vedenik Matija, Pilonova ulica 10,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20040417,
izdala Pravna fakulteta. gnn‑316408
Vrtar Bojan, Petrova vas 17, Črnomelj,
potrdilo za voznika, št. 006021/MJ
15-2-3755/2009, izdano pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije z veljavnostjo od 2. 7. 2009
do 2. 7. 2010. gnu‑316476
Zakotnik Tina, Celovška cesta 95A,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19810194,
izdala Ekonomska fakulteta. gnm‑316434
Zavec Ivan, Dragovič 4/e, Juršinci, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500006445000,
izdajatelj Cetis Celje. gnw‑316449
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