Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2010.11.12 15:05:16 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

90

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

12. 11. 2010

ISSN 1318-9182

Leto XX

Javni razpisi
Ob-6768/10
Spremembe
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije, Verovškova
ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2010 in 2011,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25
z dne 26. 3. 2010.
V točki 1.13. »Obdobje za porabo sredstev« se v prvem odstavku te točke spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški,
nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju pa do datuma dostave
zahtevka za sofinanciranje, to je najkasneje
do 20. 10. 2010 za pogodbe sklenjene v l.
2010 in najkasneje v roku 60 dni od podpisa
pogodbe za pogodbe sklenjene v l. 2011 oziroma do 20. 11. 2011 za pogodbe, ki so bile
sklenjene na osnovi prispelih vlog za osmo
odpiranje in ki so bili plačani do predložitve
zahtevka.«
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 671-0005/2010-5
Ob-6734/10
Popravek
Občina Gornji Petrovci je v Uradnem listu RS, št. 85, pod št. 671-0005/2010-2,
Ob-6471/10 objavila javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2010.
Pri omenjenem javnem razpisu se pri
točki VI. vsebina popravi in pravilno glasi:
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je
do 17. 11. 2010 do 14. ure. Prijave pošljite
priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, s pripisom »javni razpis –
šport 2010« Kontaktna oseba s strani naročnika je Prosič Bojan, tel. 02/55-69-004.
Odpiranje prijav bo 17. 11. 2010 ob
16. uri, na naslovu: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
Občina Gornji Petrovci
Št. 252305-10-0006

Ob-6678/10
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: Agencija RS za okolje) na podlagi 96. in 97. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US:
U-I-51/06-10,
112/06
Odl.
US:
U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09; v nadaljevanju:

ZVO-1) in 15. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 –
ZUP-E in 48/09) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila za
izvajanje monitoringa hidroloških
pojavov na območju slovenskega morja
ter kakovosti voda in tal
I. Predmet javnega razpisa
Agencija RS za okolje je v skladu s 96. in
97. členom Zakona o varstvu okolja zadolžena za izvajanje hidrološkega monitoringa,
spremljanje in nadzorovanje kakovosti voda
ter spremljanje in nadzorovanje kakovosti
tal. Izvajanje hidrološkega monitoringa ter
monitoringa kakovosti voda in tal lahko država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu
zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh pojavov, izbranemu na podlagi
javnega razpisa.
Predmet razpisa je izdaja javnih po
oblastil za:
1. izvajanje monitoringa hidroloških pojavov na območju slovenskega morja
2. izvajanje monitoringa kakovosti voda:
a) izvajanje monitoringa površinskih
voda in spremljanje stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami,
b) izvajanje monitoringa splošnih fizikalno-kemijskih parametrov ekološkega stanja
obalnih voda (morja),
c) izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda,
d) Izvajanje monitoringa kopalnih voda,
e) izvajanje monitoringa bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja celinskih voda:
– ribe,
– bentoški nevretenčarji,
– fitoplankton,
– makrofiti
– fitobentos
f) izvajanje monitoringa bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja obalnih voda:
– fitoplankton,
– bentoški nevretenčarji
– makrofitske alge
3. spremljanje onesnaženosti tal:
a) vzorčenje tal s terenskim opisom in
analiza osnovnih pedoloških parametrov
b) izvedba kemijskih analiz tal.
II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila: upravičenci do pridobitve javnega
pooblastila za izvajanje monitoringa hidroloških pojavov na območju slovenskega mor-

ja, spremljanje in nadzorovanje kakovosti
voda ter za spremljanje onesnaženosti tal
so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelji za pridobitev javnega pooblastila morajo vložiti vlogo za pridobitev
pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami
in dokazili.
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila za posamezno področje izpolnjevati naslednje pogoje:
Splošni pogoji:
a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) mora biti ustanovljen za monitoring
oziroma spremljanje in nadzorovanje stanja
okolja, ki je predmet podeljevanja javnega
pooblastila.
Strokovni pogoji:
Strokovni pogoji za pridobitev vsakega
posameznega javnega pooblastila so določeni v razpisni dokumentaciji.
Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2017.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim
sklepom za odločanje o ustreznosti vlog,
bo tekom postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno
vsem, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane
pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletni strani Agencije RS za
okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Vse ostale informacije v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti pri:
1. za pooblastila za izvajanje monitoringa
hidroloških pojavov na območju slovenskega
morja: dr. Miri Kobold, tel. 01/478-40-89,
2. za pooblastila za izvajanje monitoringa
kakovosti voda: mag. Mojci Dobnikar Tehovnik, tel. 01/478-41-83,
3. za
pooblastila
za
spremljanje onesnaženosti tal: dr. Janji Turšič,
tel. 01/478-41-15.
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VI. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni
obliki na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti
v vložišču Agencije RS za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj
navedeni naslov prispela do 1. decembra
2010 do 14. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge
(tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne bodo ustrezno dopolnjene,
bodo zavrnjene.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor
Agencije RS za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 497/2010
Ob-6707/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UBB1, 56/08, 4/10), Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in
Sklepa št. 6233/2/2006 Evropskega Sveta o uvedbi programa MEDIA 2007 z dne
24. 7. 2006 ter 1. člena Aneksa I. Memoranduma med Evropsko Skupnostjo in
Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003
o sodelovanju Republike Slovenije v programu »MEDIA Plus in MEDIA Training«
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev
MEDIA Deska v Republiki Sloveniji
v letu 2011, JPR-MD-2011
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet ciljnega razpisa
(So)financiranje projekta MEDIA Desk
v Republiki Sloveniji. Projekt sega na področja povezovanja nosilcev avdiovizualnih
projektov in njihovega sodelovanja v programih MEDIA 2007 za leto 2011.
II. Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:
– vsebinska zasnova in opravljanje storitev MEDIA Deska.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izpolnjene pogodbene in druge obveznosti do ministrstva za kulturo,
– transparentnost finančne konstrukcije,
– pogoje, za opravljanje nalog MEDIA
Deska, kot jih določata,
– Sklep št. 2000/821 EC Evropskega
Sveta z dne 20. decembra 2000,
– Memorandum med Evropskim svetom
in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o sodelovanju Republike Slovenije v programu »MEDIA Plus in MEDIA Traning«,
Osebje:
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov
z javnostjo,
– znanje enega izmed jezikov Skupnosti
na višji ravni (angleškega ali francoskega) in
enega jezika Skupnosti na nižji ravni,
– delo z računalnikom.
Sofinancerski delež Ministrstva za kulturo Republike Slovenije je predviden v višini
31.000,00 €.
Izbrani izvajalec programa MEDIA Deska
mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpisati delovno mesto vodje MEDIA Deska.
Ravnanje osebja mora biti v interesu
Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri
opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi
utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi
interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni pod
nobenimi pogoji ne morejo biti člani zasebne
organizacije, ki predloži projekt za pridobitev
sredstev iz programa MEDIA 2007.
Prostori:
Za izvajanje programa MEDIA Deska
bo Ministrstvo za kulturo predvidoma aprila
2011 dalje zagotovilo prostore s telefonskim
priključkom in dostopom do interneta. Izbrani izvajalec bo dolžan poravnati sorazmerni
delež obratovalnih stroškov, brez stroška
najemnine.
Do predvidoma aprila 2011 mora izbrani
prijavitelj imeti na voljo svojo lokacijo.
Lokacijo in prostore ministrstva mora izbrani izvajalec opremiti tako, da bo dejavnost, ki jo izvaja, opazna v javnosti in da
nosi logotip informacijske mreže Evropske
unije ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju
in predstavitvi dokumentacije.
Material in oprema:
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki
ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft
Office', mora MEDIA Desk imeti združljiv
softver,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
IV. Okvirna vrednost: sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za leto 2010, znašajo
okvirno 31.000,00 €.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2011.
VI. Merila za izbor ponudbe:
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 40
točk,
– referenc za izvajanje del, ki so predmet
razpisa – do 40 točk,
– tehničnih prednosti predlagatelja – do
10 točk,
– referenc zaposlenih oziroma osebja
– 10 točk.
VII. Razpisni rok: razpis se prične 12. 11.
2010 in se zaključi 13. 12. 2010.

VIII. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– naloge MEDIA Deska,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– dokazila o lokaciji in potrebni opremi za
izvajanje dejavnosti,
– reference zaposlenih oziroma osebja,
– reference o izvedenih primerljivih storitvah.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (Maistrova
10, 1000 Ljubljana).
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.mk.gov.si
IX. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge, ki so določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 13. 12. 2010 oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj –
Vloga – Razpis – z oznako JPR-MD-2011.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja in naslov (sedež).
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma
priporočeno oddane na pošti na zadnji dan
razpisnega roka, se bodo štele za prepozne
in bodo zavržene.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije in je prijavitelj ni v celoti dopolnil v roku petih dni od
prejema poziva k dopolnitvi.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
X. Uslužbenci, pristojni za dajanje in
formacij in pojasnil: Irena Ostrouška, elektronska pošta: irena.ostrouska@gov.si,
tel. 01/369-59-78.
XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 15 dneh po
odpiranju vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 501/2010

Ob-6727/10

Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, in 56/08 in 4/10), Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi (Uradni list
RS, št. 14/03, uradno prečiščeno besedilo
ZSNNPK - UPB1 in 77/08) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za izbor izvajalcev programov
poklicnega usposabljanja, ki jih bo
v letu 2011 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis
JPR-USP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa ter razpisna
področja:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih
in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva:
– zvišanje dostopnosti kulturnih dobrin
in ustvarjanja;
– spodbujanje vključevanja izvajalcev
javnih kulturnih programov in projektov v izobraževalne procese;
– izboljšanje delovnih razmer zaposlenih
in samozaposlenih na področju kulture;
– spodbujanje povezovanja izvajalcev na
področju kulture;
– spodbujanje kritičnega in strokovnega
vrednotenja kulture;
– oblikovanje novih produkcijskih možnosti na področju kulture;
– podpiranje konkurenčnih, kakovostnih,
prepoznavnih in prodornih programov in
projektov v mednarodnem prostoru;
– programsko in poslovno sodelovanje
med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh
z mednarodnimi partnerji;
– povečanje izkoriščenosti razpoložljive
javne infrastrukture in zaposlenih kadrov
v javnih zavodih;
– podpora mobilnosti umetnikov in njihovih del, predvsem znotraj EU;
– spodbujanje podpornih programov za
področje umetnosti.
Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov usposabljanja
na naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost,
intermedijska umetnost in mediji.
Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in
zasebne nepridobitne kulturne organizacije
s statusom pravne osebe.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2011. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta
je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja
ne sme presegati 70% predvidenih stroškov
oziroma največ 12.000 €.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
in prihodkov celotnega projekta, prikaza-
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nih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki =
prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so nevladne ali zasebne nepridobitne
organizacije na področju umetnosti, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji ali so stanovske organizacije za
področje medijev, ki se poklicno ukvarjajo
z javnim obveščanjem (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– prijavljajo največ dva projekta poklicnega usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena
pod točko 2 tega razpisa;
– prijavljajo program, na katerem
mora biti zagotovljeno sodelovanje vsaj
treh predavateljev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov
v izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali
v javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– zagotavljajo dostopnost projektov
javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2010, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2011 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na
Ministrstvu za kulturo imenuje ministrica.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog
je možno le do preteka razpisnega roka,
z oznako, na katero vlogo se dopolnitev
nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti iz preteklih let (nečrpanje sredstev, nerealizacija ali prekinitev programa,
dela programa ali projektov, neporočanje ali
nepopolno in nekvalitetno poročanje) s prijaviteljem ne sklene pogodbe, razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
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4. Razpisni kriteriji:

aktualna in kakovostna ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja
reference predlagatelja in posameznikov na razpisnih področjih, ki so udeleženi pri organizaciji, vodenju in izvedbi
programa
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost
vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta
predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba; stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; glede na obseg in vsebino realno ovrednoten ter uravnotežen projekt
obseg programa in predvidena dostopnost (število, struktura udeležencev); predvidena udeležba udeležencev vsaj na
regionalni ravni
projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti
stopnja deficitarnosti programa poklicnega usposabljanja
programi predlagateljev, ki imajo z organizacijo izobraževalnih programov večletne izkušnje in njihova prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru
1

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

5. Uporaba kriterijev:
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena
tudi najvišja možna višina doseženih točk.
Najvišje možno skupno število prejetih točk
za projekt poklicnega usposabljanja je 100
točk. Financirani so lahko tisti projekti, ki
prejmejo vsaj 81 točk. Izmed projektov, ki
bodo prejeli 81 točk ali več, bodo izbrani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo na predlog
strokovne komisije za intermedijsko umetnost v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev
za prijavljen program je odvisna od skupne
višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), od
števila in kvalitete vsebovanih projektov, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta
ter razpoložljivih sredstev naročnika.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega
usposabljanja po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določeni
z državnim proračunom za leto 2011 in morebitnim rebalansom proračuna.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni projektni razpis JPR-USP-2011), znaša okvirno
142.300,00 €. Okvirne razpisne vrednosti po
razpisnih področjih so naslednje:
6.1
Uprizoritvena
umetnost:
48.500,00 €,
6.2 Glasbena umetnost: 23.400,00 €,
6.3 Likovna umetnost: 33.300,00 €,
6.4 Intermedijska umetnost: 29.500 €,
6.5 Mediji: 7.600 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, določenih v Zakonu o izvrševanju proračunov v RS za leto
2010 in 2011.
8. Razpisni rok: razpis se prične 12. 11.
2010 in zaključi 13. 12. 2010.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (originalna izjava
o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki
3,1).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–2,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1,
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– elektronsko
verzijo
prijave
(CD/DVD/USB kompatibilni medij), velja
samo za intermedijsko področje.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva, http://www.
mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov
(zakonski in podzakonski akti, imena članov
strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno
na pisno zahtevo v času razpisnega roka
zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov:
10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del
tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, vključno z elektronsko
verzijo vloge (velja samo za intermedijsko
področje).
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, do 13. 12. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis JPR-USP-2011 in
z obvezno navedbo Program poklicnega
usposabljanja JPR-USP-2011 in področja,
na katero vloga sodi (glasbena umetnost,
uprizoritvena umetnost, likovna umetnost,
intermedijska umetnosti, mediji). Na hrbtni
strani kuverte mora biti navedba vlagatelja:
uraden naziv in naslov (sedež)/naslov za
vročanje.
10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 12. 2010 oziroma do tega dne ni
bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki jena
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
možno le do preteka razpisnega roka, z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, z obvezno oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge,
– vloge, ki so nepopolne, ter
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– vloge prijaviteljev, ki do Ministrstva za
kulturo nimajo poravnanih obveznosti iz naslova preteklih razpisov.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvena umetnost:
Glasbene umetnosti:
Vizualne umetnosti:
Intermedijske umetnosti:
Mediji:

Staša Cetinski, stasa.cetinski@gov.si
Biserka Močnik, biserka.mocnik@gov.si
Judita Krivec - Dragan, judita.krivec-dragan@gov.si
dr. Matjaž Šekoranja, matjaz.sekoranja@gov.si
Skender Adem, skender.adem@gov.si

Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 12. 11.
2010 do 13. 12. 2010 oziroma se udeležijo
javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v Ljub
ljani, na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju,
22. 11. 2010, ob 10. uri.
12. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure
ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000
Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
21. 12. 2010.
Ministrstvo za kulturo
Št. 503/2010
Ob-6765/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10) ter skladno
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov(Uradni list RS, št. 43/10),
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02), Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 104/05), Sporazumom med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni
list RS, št. 20/02, MP5/02) – (v nadaljevanju:
Sporazum) in 34. členom 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2008
do 2012, Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa,
namenjenega pripadnikom nemško
govoreče etnične skupine v Republiki
Sloveniji, ki jih bo v letu 2011 na podlagi
Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Avstrije
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis,
oznaka JPR-PSLOA-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na podlagi
34. člena 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2008 do 2012, ki
jih bo v letu 2011 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo,
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v okviru posebnega programa Ministrstva za
kulturo (v nadaljevanju: projekti).
2. Temeljno področje razpisa: temeljno
področje razpisa je financiranje kulturnih
projektov posebnega programa Ministrstva
za kulturo za pripadnike nemško govoreče
etnične skupine v Republiki Sloveniji.
3. Pomen izrazov
Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, zveze društev
in druge nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec
projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega
prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar
dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnili vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
razpisu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že posredovan ali izbran na razpisih Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Javne agencije za knjige
ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2011 in dosledno uresničevali pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo.
5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Pri izboru projektov bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
5.1 Temeljni kriteriji:
– prispevek k promociji kulturne raznolikosti,
– ohranjanje in razvoj kulturne identitete
etnične skupine v Republiki Sloveniji,
– sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi tudi prek meje,
– prispevek k integraciji manjšinske skupnosti v kulturno in družbeno okolje.
5.2 Prednostni kriteriji:
– kulturna dejavnost otrok*,
– kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
– pripravljenost projekta za izvedbo,
* Otrok po 1. členu Konvencije Združenih
narodov o otrokovih pravicah (sprejela jo je Generalna skupščina ZN z Resolucijo št. 44/25 z
dne 20. 11. 1989) pomeni: vsako človeško bitje,
mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se
uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost
doseže že prej.
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– opredeljena ciljna populacija,
– izvirnost,
– vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
– sodelovanje z javnimi organizacijami
s področja kulture in vključevanje v javno
kulturno infrastrukturo,
– širjenje stvarnih informacij o kulturnem
življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov
manjšinskih skupnosti,
– prispevek h krepitvi meddržavnih dobrososedskih odnosov,
– pomembno obeležje.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni in ocenjeni višje.
Povzetek načina ocenjevanja
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih v razpisni dokumentaciji. Vsak od
temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od
5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev ima
1 točko.
Postopek ocenjevanja
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija. Pripravila bo tudi
po prednostnem redu razvrščeno rezervno
listo projektov, ki lahko postanejo predmet
sofinanciranja ob morebitni sprostitvi ali povečanju proračunskih sredstev ali rezervno
listo, na podlagi katere se lahko povečuje
obseg sofinanciranja že odobrenih projektov.
7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis v sprejetem proračunu za leto
2011, je 24.000 EUR oziroma toliko, kot
je vrednost proračunske postavke »8852 –
Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume« v sprejetem proračunu ali
rebalansu.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
v skladu z določbami Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2010 in 2011.
9. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa
z oznako JPR-PSLOA-2011 se objavi v Uradnem listu RS 12. 11. 2010 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Razpis poteka do 13. 12. 2010.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami in
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni Ministrstva za kulturo med uradnimi
urami: od ponedeljka do četrtka od 7. do
16. ure, v petek od 7. do 15. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo še druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa. Ministrstvo mora na zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem dokumentacijo razpisa tudi
poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezno področje
za posamezen projekt ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 13. 12. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-

na pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni razpis JPR-PSLOA-2011. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in temeljnimi kriteriji
razpisa.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/400-79-48,
elektronska pošta: ivan.oven@gov.si.
Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do
12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure, po telefonu in elektronskih medijih:
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe imajo vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne vloge in vloge, ki jih ne bo vložila
upravičena oseba.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku
odpiranja in dopolnjevanja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 502/2010
Ob-6766/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10), Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o invalidskih
organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02),
Zakona o uporabi slovenskega znakovnega
jezika (Uradni list RS, št. 96/02) in Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01)
ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02) ter
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim
prilagojenih tehnikah, ter za razvoj
tehnične infrastrukture, namenjene
senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2011
financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka JPR-SO-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje programskih vsebin in razvoja
tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem
interesu na področju kulture.
2. Področje in cilj razpisa
2.1 Področje razpisa
2.1.1 Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim
v njih prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2.1.2 Prilagajanje in izdajanje knjig
v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje
zvočnih knjig.
Projekti pod točkama 2.1.1 in 2.1.2 se
sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu,
in sicer iz sredstev državnega proračuna.
2.2 Cilj razpisa
Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim
v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti
podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje
pogojev enakih možnosti za delovanje na
kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje
dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno
ovirane.
Posebna načela kulturne politike na tem
področju so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje
razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za
njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske
organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih,
naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
4. Temeljni in prednostni kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin ter pri
izboru prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
4.1.1 Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost
in aktualnost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno
raznolikost.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in drugih
virov,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine spodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
4.2.1 Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta,
državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.2.2 Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih

ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in
nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih
slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhoneme:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično
uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od doseženega najvišjega števila točk
navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
programskih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig.
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
Temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od
temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami
od 5 do 1. Vsak od prednostnih kriterijev
ima 1 točko.
4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 1 do 5. Vsak prednostni
kriterij ima 1 točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico
do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture glede na
število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin ter za razvoj tehnične infrastrukture:
– reference, ki jih posreduje prijavitelj.
4.4.2 Za sofinanciranje knjig v Braillovi
pisavi in zvočnih knjig:
– reference prijavitelja na tem področju
in seznam objavljenih knjig.
5. Vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za projektni razpis v sprejetem
proračunu za leto 2011, je 200.000,00 EUR
oziroma toliko, kot je vrednost proračunske
postavke »64382 – Programske vsebine in
razvoj tehnične infrastrukture za senzorno
ovirane« v sprejetem proračunu ali rebalansu.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
v skladu z določbami Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2010 in 2011.
7. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa
z oznako JPR-SO-2011 se objavi v Uradnem listu RS 12. 11. 2010 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Razpis poteka do 13. 12. 2010.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim,
– prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig,
– ocenjevalni list za programske vsebine
ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi
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pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih
knjig,
– ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni Ministrstva za kulturo med uradnimi
urami: od ponedeljka do četrtka od 7. do
16. ure, v petek od 7. do 15. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo, http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo za kulturo mora na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak projekt
mora predlagatelj izpolniti svoj prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 13. 12. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z oznako
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni razpis JPR-SO-2011.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/400-79-48,
elektronska pošta: ivan.oven@gov.si.
Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do
12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure, po telefonu in elektronskih medijih:
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne vloge in vloge, ki jih ne bo vložila
upravičena oseba.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku
odpiranja in dopolnjevanja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Ob-6788/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/2007, ZUJIK – UPB 1, 56/08 in 4/10)
ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04,
104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
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javni razpis
za izbor kulturnih projektov
na področju romske skupnosti v RS,
ki jih bo v letu 2011 financirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka
JPR-Romi-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet oziroma področje razpisa: predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov neprofitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega
prava na področju romske skupnosti v RS
ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov romske skupnosti v RS s statusom
samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju:
projekti).
2. Pomen izrazov
Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne
organizacije. Ustvarjalci so fizične osebe,
ki imajo veljaven status samozaposlenih
v kulturi.
Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec
projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih
v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo enega
izmed naslednjih dveh pogojev:
a) da so neprofitne pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo št. 1a, ter
delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj
eno leto od objave javnega razpisa.
priporočene priloge:
– dokazilo o profesionalnosti (diploma
vsaj enega posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba
o zaposlitvi ali potrjen status samozaposlenega v kulturi);
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
b) ali da so ustvarjalci, ki imajo potrjen
status samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s podpisano izjavo št. 1b.
priporočene priloge:
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
Upravičene osebe morajo izpolnjevati
tudi vse naslednje pogoje:
– da so, če so že bili pogodbena stranka ministrstva, izpolnjevali vse pogodbene
obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo št. 2;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo št. 3;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva
za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo št. 4;
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– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že izbran na razpisih Slovenskega filmskega
centra, javne agencije RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2011 in dosledno uresničevali pogodbo z ministrstvom, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo št. 6.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojna
komisija za področje, ki je predmet razpisa
in jo imenuje ministrica.
4. Področja dejavnosti kulturnih projektov
Prostorski stroški
Ministrstvo bo (so)financiralo tudi kritje
prostorskih stroškov. Prijavitelj naj vlogi priloži tudi pojasnilo o možnostih uporabe javne kulturne infrastrukture, skladno s 74. in
75. členom Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo.
Izdajateljska in založniška dejavnost
Ministrstvo bo podprlo predvsem:
– revije in časopise v materinem jeziku, ki obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistične in kritiške prispevke ter
izvirne in prevodne prispevke o leposlovju,
umetnosti in kulturi;
– mladinske revije in časopise v materinem jeziku, ki prispevajo h kulturni vzgoji in
izobraževanju otrok in mladine;
– izvirna leposlovna esejistična in kritiška
dela v materinem jeziku;
– izdajo del za otroke v materinem jeziku
ali dvojezična;
– dvojezična prevodna in poljudnoznanstvenim leposlovnim delom (za odrasle ali
za mladino);
– izvirna in prevodna dela iz humanističnih in družboslovnih ved (posebno tista, ki
se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo
romske skupnosti);
– slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete.
Spletne strani
Ministrstvo bo podprlo predvsem vzpostavitve novih spletnih strani, namenjene
informiranju, obveščanju ter objavi člankov
(posebno tistih, ki se nanašajo na jezik,
umetnost in kulturo romske skupnosti).
Dejavnosti kulturnih skupin
Ministrstvo bo podprlo predvsem redno
delovanje, nastope in usposabljanje mentorjev.
Kulturna animacija
Ministrstvo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev, vendar naj prijavitelj k vlogi
priložijo tudi letni program dela z romskimi
društvi in skupinami.
Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo bo podprlo profesionalno
zasnovane oziroma vodene dejavnosti za
ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost.
Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo bo podprlo mednarodno sodelovanje Romov, ki prispeva k ohranjanju
njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj
vlogi priloži vabilo mednarodnega organizatorja ter v vlogi obrazloži tudi smiselnost
udeležbe.
Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti
Ministrstvo bo podprlo kulturno sodelovanje romske skupnosti in različnih drugih
manjšinskih etničnih skupnosti ter sodelovanje romske skupnosti z večinskim prebivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih
vsebin.

Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju
Ministrstvo bo podprlo predstavitve na
čim bolj racionalen in učinkovit način z namenom, da se s kulturo romske skupnosti
seznani širše okolje.
Prireditve
Ministrstvo bo podprlo kakovostne prireditve.
Predavanja, seminarji ipd.
MK bo podprlo kulturne teme, ki jih bodo
izvajali strokovno usposobljeni ali izkušeni predavatelji.
Drugo
Ministrstvo bo podprlo tudi dejavnosti,
ki jih ni mogoče uvrstiti v že obstoječe dejavnosti, pa so pomembne za ohranjanje in
razvoj kulture romske skupnosti.
5. Kriteriji za ocenjevanje oziroma vrednotenje vlog
5.1. Temeljni kriteriji
1. prispevek k ohranjanju in razvoju
kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje
romske populacije);
2. prispevek h kulturni raznolikosti in
integrativno delovanje;
3. ustvarjalnost kot estetski presežek.
5.2. Prednostni kriteriji
1. kulturna dejavnost otrok (pojasnilo:
Otrok pomeni po 1. členu Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (sprejeta
s strani Generalne skupščine ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989): vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen
če zakon, ki se uporablja za otroka, določa,
da se polnoletnost doseže že prej.)
2. kulturna dejavnost, namenjena otrokom;
3. izvirnost;
4. kulturna dejavnost v jeziku pripadnikov romske skupnosti ali dvojezični projekt;
5. opredeljena ciljna populacija, kateri
je projekt namenjen;
6. aktivno vključevanje strokovnjakov
in umetnikov;
7. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture in vključevanje projekta v javno kulturno infrastrukturo;
8. širjenje stvarnih informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov romske skupnosti;
9. sofinanciranje iz lokalne skupnosti;
10. da je društvo pridobilo status v javnem interesu ali da je ustvarjalec s potrjenim
statusom samozaposlenega v kulturi pridobil pravico do plačila prispevkov za socialno
zavarovanje;
6. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov
izvedlo po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih
projektov.
Izbrani in v okviru razpisanih sredstev
financirani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih
dostopni v razpisni dokumentaciji. Prvi temeljni kriterij je ocenjen s točkami od 10 do
0, druga dva temeljna kriterija pa s točkami
od 5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev
ima 1 točko.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla
strokovna komisija za kulturno dejavnost
posebnih skupin v RS, ki ima možnost, da
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v svojem predlogu pripravi tudi rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev
ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko
povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih
projektov.
7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev je 100.000,00 EUR,
oziroma toliko, kot je vrednost proračunske
postavke »6423 – Kulturna dejavnost romske skupnosti« v sprejetem proračunu RS
ali rebalansu proračuna.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010
in 2011.
9. Razpisni rok: besedilo javnega razpisa z oznako JPR-Romi-2011 se objavi
v Uradnem listu RS dne 12. 11. 2010 in
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si). Razpis se zaključi
dne 15. 12. 2010.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezen projekt
s šestimi izjavami,
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
dvignejo v glavni pisarni od ponedeljka do
četrtka od 7. ure do 16. ure in v petek od 7.
do 15. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, na kateri najdejo še druge podatke,
povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo bo v času poteka razpisa zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo.
11. Način prijave, pošiljanja in vsebina
vlog
11.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis JPR-Romi -2011.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi razpisnimi pogoji in kriteriji.
11.2. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen
projekt ter mora vsebovati vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavi več vlog na
razpis, lahko priloge, ki se nanašajo na vse
vloge, priloži le k eni vlogi.
Neprofitne pravne osebe zasebnega prava lahko priložijo kopije izpiska oziroma potrdila upravne enote, izpiska AJPES-a ali izpiska iz sodnega registra, iz katerega mora
biti razviden datum vpisa, sicer bo to dokazilo pridobila strokovna služba ministrstva.
Posamezniki z veljavnim statusom samozaposlenega v kulturi lahko priložijo dokazilo
o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi,
sicer bo to dokazilo pridobila strokovna služba ministrstva.
Vlogam se lahko priloži mnenje Sveta
romske skupnosti RS, sicer bo to dokazilo
pridobila strokovna služba ministrstva.
Priporočene so priloge o profesionalnosti (diploma s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba
o zaposlitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
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Projektom, ki vključujejo tudi prostorske
stroške, naj se priloži pojasnilo o možnostih
uporabe javne kulturne infrastrukture, skladno s 74. in 75. členom ZUJIK. Za projekt,
ki spada na področje kulturne animacije, naj
se priloži tudi letni program dela animatorja
z romskimi društvi in skupinami. Za projekt,
ki spada na področje mednarodnega sodelovanja Romov, pa naj se priloži vabilo
mednarodnega organizatorja in utemeljitev
smiselnosti udeležbe.
Projekti bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni tudi na podlagi priporočenih prilog.
11.3. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 12. 2010 oziroma do tega dne ni
bila predložena v vložišču ministrstva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bodo vložile upravičene
osebe, ki bodo prepozne ali ki ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj,
tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo nudila tudi strokovno pomoč v fazi oblikovanja vlog skladno
z zahtevami razpisa.
Uradne ure so v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, po telefonu in elektronskih
medijih pa v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 11. ure.
13. Obveščanje o izboru: ministrstvo bo
prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis.
Ministrstvo za kulturo
Ob-6742/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 40/10), zadnjič spremenjene z Uredbo
o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.
osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 85/10), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
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uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem
računovodskih evidenc plačilnih agencij,
izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in
EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti
v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str.
74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne
skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6.
2009, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga
je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007,
zadnjič spremenjenega dne 17. 12. 2009
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013)
objavlja,
III. javni razpis
za ukrep 142 – podpora za ustanavljanje
in delovanje skupine proizvajalcev
za leto 2010
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za
ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« v okviru PRP 2007–2013 za ustanavljanje
in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter pro
izvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se skupine
proizvajalcev prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 800.000 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do 600.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– do 200.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 5 odstotkov obsega lastne tržne proizvodnje skupine,
od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež
Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno 31. 1.
2011.

Obdobje upravičenosti stroškov

Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo projekta, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj je spodbuditi ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke
pridelave in proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki vodijo v povečanje koncentracije
ponudbe in lažje prilagajanje proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k povečanju
dodane vrednosti v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel.: 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 54. člena
Uredbe PRP je namen podpore olajšanje
ustanovitve in administrativnega delovanja
skupin proizvajalcev na področju ekološke
pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.
(2) Skladno z drugim odstavkom 54. člena Uredbe PRP se podpora dodeli zaradi:
– povečanja obsega proizvodnje članov
skupine proizvajalcev,
– povečanja skupnega trženja kmetijskih
proizvodov (priprava za prodajo, centralizacija prodaje, dobava grosistom, skupna
cenovna politika in nadzor nad uporabo simbola kakovosti),
– izvajanja skupnih projektov glede informiranja in promocije.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 54. člena Uredbe PRP so predmet podpore naslednje upravičene aktivnosti:
– Administrativno delovanje skupine pro
izvajalcev:
– usposobitev prostorov (administrativna, tehnološka in informacijska podpora,
ki bo omogočalo delovanje skupine pro
izvajalcev v prostorih),
– registracija skupine proizvajalcev,
– nakup informacijske tehnologije in
druge opreme,
– pospeševanje prodaje proizvodov
skupine proizvajalcev.
– Stalna zaposlitev ene osebe za namene delovanja skupine proizvajalcev.
– Nabava opreme, nujno potrebne za
skupno trženje kmetijskih pridelkov oziroma
živil skupine proizvajalcev.
– Oblikovanje skupnih pravil skupine pro
izvajalcev o proizvodnji in delovanju skupine proizvajalcev. V skupnih pravilih mora
biti določena obveznost članov, da svoje
proizvode tržijo skladno s pravili skupine.
Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec del
proizvodnje trži sam neposredno. S pravili
mora biti določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo skupini ali združenju, ostanejo njeni
člani najmanj tri leta in da za izstop velja
vsaj 12-mesečni odpovedni rok. Določena
morajo biti skupna pravila o proizvodnji (zlasti glede kakovosti proizvodov ali ekološke
pridelave), skupna pravila o dajanju blaga
v promet in pravila v zvezi s podatki o pro
izvodu, predvsem glede na spravilo in razpoložljivost pridelka.
– Priprava vloge in operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje
najmanj petih let, ki vsebuje petletno vizijo
razvoja skupine, načrt aktivnosti za projekt
in načrt za dosego skupnega trženja pro
izvodov za vsaj 25% vrednost celotne pro
izvodnje vseh članov skupine proizvajalcev.
Petletna vizija mora vsebovati:
– idejni načrt usklajevanja pridelave
in predelave s povpraševanjem,
– idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov
svojih članov,
– načrt priprave pravil glede skupnega
trženja, informiranja in promocije.
Aktivnosti, ki so upravičene do podpore so izključno namenjene skupinam
proizvajalcev, ki združujejo pridelovalce
in predelovalce za ekološke in/ali za zaščitene kmetijske proizvode. Zaščiteni kmetijski
proizvodi, upravičeni znotraj tega javnega
razpisa so proizvodi, ki so zaščiteni z naslednjimi označbami: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost.

III. Vlagatelji
Vlagatelji so skladno z odstavkom 56. člena Uredbe PRP skupine proizvajalcev, ki so
pravne osebe in jih prizna Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz
shem kakovosti (Uradni list RS, št. 71/09)
in ki:
– Združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda zaradi skupnega nastopa tega
kmetijskega proizvoda na trgu ali;
– Združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega območja Republike
Slovenije zaradi skupnega nastopa ekoloških kmetijskih proizvodov s tega območja
na trgu ali;
– Združujejo proizvajalce določenega
zaščitenega kmetijskega proizvoda ali pro
izvodov zaradi skupnega nastopa tega pro
izvoda ali proizvodov na trgu.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji:
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Skladno s prvim in drugim odstavkom
57. člena ter s sedmim in osmim odstavkom
101. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ob
oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje pogoje:
– skupina proizvajalcev je pravna oseba in mora biti priznana kot skupina pro
izvajalcev pri MKGP;
– skupina proizvajalcev mora združevati
vsaj tri člane;
– skupine proizvajalcev mora imeti člane,
ki svoje proizvode tržijo;
– združevati proizvajalce ekoloških ali
zaščitenih kmetijskih oziroma živilskih pro
izvodov;
– vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji;
– vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije
– do podpore so upravičene skupine pro
izvajalcev v obdobju prvih pet let po datumu
priznanja skupine proizvajalcev.
Projekt:
Skladno s 5. točko prvega odstavka 57. člena Uredbe PRP mora biti izdelan operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje:
– Petletno vizijo razvoja skupine pro
izvajalcev. Vizija mora vsebovati:
a) Idejni načrt usklajevanja pridelave
s povpraševanjem,
b) Idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja kmetijskih pridelkov oziroma živil svojih članov,
c) Načrt priprave pravil skupnega trženja, informiranja in promocije
– leten projekt za povračilo stroškov, ki
mora vključevati natančen načrt aktivnosti,
ki se bodo izvedle v okviru letnega projekta in
– načrt za dosego skupnega trženja
proizvodov za vsaj 25% vrednost celo-
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tne proizvodnje vseh članov skupine pro
izvajalcev.
2. Podrobnejši pogoji (skladno z drugim
odstavkom 90. člena Uredbe PRP):
(1) Skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine proizvajalcev morajo proizvode iz
shem kakovosti tržiti.
(2) Skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev morajo na svojih
proizvodih uporabljati nacionalni oziroma
evropski zaščitni znak oziroma simbol kakovosti.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta
(1) Skladno s točko (b) prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005
mora upravičenec zagotoviti, da bo skupina
proizvajalcev delovala z namenom skupnega trženja blaga, vključno s pripravo za
prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo
grosistom. Za dosego tega namena mora
skupina proizvajalcev v petletnem obdobju
od priznanja do zadnjega izplačila sredstev
oziroma peto leto od priznanja poskrbeti, da
bo zagotovila skupno trženje proizvodov za
vsaj 25% vrednosti celotne proizvodnje vseh
članov. Skupina bo 25% skupno trženje morala zagotavljati s pogodbami, računi in drugimi partnerskimi razmerji, ki bodo jasno
sklenjene tudi na ime skupine proizvajalcev
(tripartitne pogodbe so dovoljene v primeru,
da je skupina proizvajalcev v pogodbi jasno
navedena). Skupina proizvajalcev bo morala pri vsakem zaključku projekta dokazovati
dosego načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov pri vrednotenju rezultatov,
ki je obvezno dokazilo pri zadnjem zahtevku.
Ne glede na dobo financiranja mora skupina
proizvajalcev peto leto od priznanja dokazovati dosego 25% deleža vrednosti celotne
proizvodnje, ki se bo tržila preko skupine
proizvajalcev. Skupina proizvajalcev bo to
dokazovala:
– pri zadnjem vrednotenju, ki bo opravljeno peto leto od priznanja skupine pro
izvajalcev in
– pri kontroli na kraju samem, ki se bo
izvedla po petletnem obdobju od priznanja
skupine proizvajalcev.
(2) Za zagotavljanje pogoja iz točke (b)
prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta
št. 1698/2005 mora upravičenec za shemo
kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo vseh stroškov in prihodkov.
Skupina proizvajalcev mora voditi svoje knjigovodstvo od članov skupine proizvajalcev
ločeno.
(3) Za zagotavljanje namenov določenih
v prvem odstavku 35. člena Uredbe Sveta
št. 1698/2005 mora upravičenec pred zadnjim izplačilom izvesti vrednotenje doseženih rezultatov in učinkov, ki jih je dosegel
v obdobju financiranja od svoje ustanovitve.
(4) Upravičenec mora v celoti izvesti vse
aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Skladno z tretjim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora biti projekt končan pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
Vlagatelj lahko vloži največ 3 zahtevke.
Kadar vlagatelj vlaga več zahtevkov, mora
posamezni zahtevek zajemati posamezno
aktivnost v celoti in mora predložiti ustrezna
dokazila, ki se zahtevajo. Zahtevku mora
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upravičenec skladno s 59. členom Uredbe
PRP priložiti originalni izvod računa, ki se
upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih. Vsi
računi oziroma dokazila o plačilu se morajo glasiti na ime priznane skupine pro
izvajalcev.
(2) Kot dokazilo za zaključek celotnega
projekta se šteje poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov v letu za katero se prejme sredstva, ki ga je treba priložiti
zadnjemu zahtevku.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 59. člena in drugim odstavkom 90. člena Uredbe
PRP mora upravičenec, ki mu je bila izdana
odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

originalni izvodi računov (ki se upravičencu ne vračajo) ali overjeno fotokopijo teh računov

2

dokazila o plačilih (overjena kopija originalno potrjene položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo
banke o izvršenem plačilu)

3

druga dokazila (kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci*, potni nalogi, plačilne liste, embalaža, idejna
zasnova stojnice, ceniki itd.)

4

poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, podpisano s strani upravičenca. Vrednotenje mora obvezno
vsebovati podatke o dosegi načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov preko skupine proizvajalcev (peto leto
mora doseči vsaj 25% delež).**

* kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora.
Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi;
** To dokazilo se priloži tretjemu oziroma zadnjemu zahtevku

(4) Vsi originalni računi oziroma overjene
fotokopije teh računov in dokazila o plačilu
se morajo glasiti na upravičenca.
(5) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe PRP, zahtevke na ARSKTRP, ki
sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli
in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi
v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se
vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od
6. decembra do 31. decembra. Zahtevki,
poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom,
se zavržejo.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(6) Če razlika med upravičenimi stroški, ki
se priznajo na podlagi vloženega zahtevka,
in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja
v zahtevku, presega tri odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 31. člen
Uredbe 1975/2006/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP.
(7) Označevanje projekta/aktivnosti: Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila,
določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani,
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
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(1) Prejemnik sredstev mora biti vključen v shemo kakovosti in zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola
kakovosti na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
(2) Skladno s 103. členom Uredbe PRP
mora prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva
na podlagi tega ukrepa, voditi vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
zadnjega izplačila sredstev.
V. Omejitev sredstev:
(1) Skladno s 100. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP;
– sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi,
že prejel sredstva Evropske unije ali javna
sredstva Republike Slovenije.
(2) Skladno z osmim odstavkom 55. člena Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za:
– projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma
panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev
na področju sadja, zelenjave, poljedelstva,
oljčnega olja in medu, ter se po poglavju
XII. Uredbe PRP ne priznajo kot skupine
proizvajalcev;
– projekte, ki prejmejo za isti namen podporo z ukrepi I. stebra kmetijske politike,
navedenimi v Uredbi 1974/2006/ES;
– iste aktivnosti, ki so podprte z Uredbo
Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra
2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih
proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3
z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 153/2009 z dne
19. februarja 2009 (UL L št. 51 z dne 24. 2.
2009, str. 1);
– iste aktivnosti, ki se podpirajo znotraj
ukrepa podpora skupinam proizvajalcev, pri
dejavnostih informiranja in pospeševanja
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane – ukrep 133;
– za skupine proizvajalcev, ki ne zastopajo proizvajalce ekoloških in zaščitenih
kmetijskih pridelkov oziroma živil.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 55. členom Uredbe PRP
so upravičeni stroški tisti, ki so nastali pri
izvajanju upravičenih aktivnostih administrativnega delovanja prvih pet let po datumu
registracije skupine proizvajalcev ter zajemajo:

Št.
1

Upravičeni strošek

Najvišja dovoljena zgornja meja na
aktivnost

Dodatna pojasnila

Stroški administrativnega delovanja
skupine proizvajalcev:
– stroški usposobitve prostorov

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 35.000,00 EUR

– vsi stroški priključitve za tehnološko in
informacijsko podporo (telefon, elektrika,
internet, ITV, kabelska),
– strošek najemnine prostora in najem
parkirnega mesta, kjer je sedež skupine
proizvajalcev.

– stroški registracije skupine pro
izvajalcev

– do 4000,00 EUR

– vsi stroški, ki nastanejo pri prvotni
registraciji skupine proizvajalcev
(upravna taksa, sodni stroški).
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Najvišja dovoljena zgornja meja na
aktivnost

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

– stroški nakupa informacijske
tehnologije (programska in strojna
oprema) in druge pisarniške opreme

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 50.000,00 EUR razen za:
– nakup fotoaparata za katerega
je najvišja dovoljena zgornja meja
1000,00 EUR in
– nakup fotokopirnega stroja za
katerega je najvišja dovoljena
zgornja meja 8.000,00 EUR

– računalniška oprema s programsko
opremo, tiskalniki (največ 3), stacionarni
telefoni (največ 3), telefaks (največ 1),
fotokopirni stroj (največ 1), scanner
(največ 1), LCD projektor (največ 1),
fotoaparat (največ 1), blagajna (največ
4) – kjer je navedena količina se razume
za celotno obdobje financiranja, torej za
prvih pet let od priznanja.
– Pisarniški material (papir, kartuše,
mape, registratorji, lepilo, lepilni
trak, škarje, luknjač, USB ključ
ipd.) in pisarniška oprema (mize,
omare, predalniki, police, projekcijsko
platno ipd.)

– stroški pospeševanja prodaje

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 50.000,00 EUR

– strošek organizacij degustacij
v okviru predstavitve svojih proizvodov,
– strošek priprave informacijskega
materiala glede obveščanja o delovanju
skupini in svojih proizvodov (letaki,
uradni ceniki, brošure, katalogi ipd.)
– strošek vzpostavitve spletne strani
skupine proizvajalcev z uradnim cenikom
proizvodov
– strošek vrednotenja doseženih
rezultatov in učinkov projekta skupine
proizvajalcev

2

Stroški stalne zaposlitve ene osebe
za namene delovanja skupine pro
izvajalcev.

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 2.100,00 EUR bruto na
mesec.

– strošek plače enega zaposlenega
s strani skupine proizvajalcev se krije
samo za dobo odobrenega projekta.
– ne glede na dobo projekta mora
skupina proizvajalcev skleniti pogodbo
vsaj za prvih pet let od priznanja skupine
proizvajalcev oziroma za tisto obdobje,
ki še ostane do dopolnitve petletnega
obdobja od priznanja.

3

Stroški nabave primerne opreme, ki
je nujno potrebna za skupno trženje
kmetijskih pridelkov oziroma živil
skupine proizvajalcev

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 50.000,00 EUR

– strošek nabave in oblikovanja skupne
embalaže (zaboji, pakirne škatle,
steklenice, vrečke ipd.)
– strošek nabave razstavne vitrine
(hladilne, steklene, odprte ipd.)
– strošek nabave in oblikovanja stojnice

4

Stroški oblikovanja in implementacije
skupnih pravil o proizvodnji in
administrativnem delovanju skupine
proizvajalcev

– do 10.000,00 EUR

– strošek organizacije in vodenja
sestankov
– honorar ekspertov
– avtorsko strokovno delo
– strošek uvajanja vseh sprejetih pravil

5

Stroški priprave in izvedbe projekta
(priprava vloge in operativnega
programa, priprava zahtevkov za
izplačilo)

– do 2.000,00 EUR

Strošek se krije v višini do vključno pet
odstotkov upravičenih stroškov projekta
in sicer za:
– honorar zunanjih izvajalcev za pripravo
vloge in operativnega programa
– strošek priprave zahtevkov za izplačilo
sredstev

(2) Skladno z drugim odstavkom 55. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni
stroški, ki nastanejo od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, najkasneje do 31.
12 2011. Do podpore pa so upravičeni tudi
morebitni splošni stroški, nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom
začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti
na račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 55. člena Uredbe PRP lahko, ne glede na določbo
drugega odstavka te točke, upravičenci, ki
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so prejeli odločbo o pravici do sredstev na
podlagi tega ukrepa iz Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) uveljavljajo z vloženo vlogo stroške nastale od
1. januarja 2010.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
(5) Skladno s sedmim odstavkom 55. člena Uredbe PRP so upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani z ustanavljanjem skupine proizvajalcev ter pripravo
in izvedbo projekta, kot so priprava vloge
ter priprava zahtevkov za izplačilo, v višini
do vključno pet odstotkov upravičenih stroškov projekta.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s prvim odstavkom 58. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa. Vloge
se ocenijo na podlagi meril za pridobitev
spodnje, vstopne meje točk. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Merila
1

2

Najvišje možno število točk

Strokovna ocena projekta

45

1.a. Vrsta sheme kakovosti:

30

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev:

15

Ekonomska ocena projekta

55

2.a. Izvedljivost priloženega projekta in pričakovani učinki

40

2.b. Tržna proizvodnja

15

SKUPAJ

100
(2) Skladno s prvim odstavkom 58. člena
in četrtim odstavkom 92. člena Uredbe PRP
se izberejo projekti, ki so na podlagi ocene
dosegli spodnjo, vstopno mejo točk, določene v tem javnem razpisu. Med vlogami, ki
presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za posamezen javni razpis.
Vstopna meja točk za ta javni razpis znaša 51. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s četrtim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev. Sredstva se upravičencu dodelijo na podlagi vloge, vendar le
za prvih pet let od priznanja skupine pro
izvajalcev. Po tem javnem razpisu se upravičencu dodelijo sredstva za stroške nastale od zaprtja javnega razpisa do vključno
31. 12. 2011 za skupine proizvajalcev, ki
bodo prvič vlagale vlogo na javni razpis za
ukrep 142. Če je skupina proizvajalcev že
prejela odločbo o pravici do sredstev na
podlagi tega ukrepa iz Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) lahko
uveljavlja z vloženo vlogo stroške nastale
tudi od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011.
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(2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 59. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do 5% obsega lastne
tržne proizvodnje vseh članov, ki svoje pro
izvode tržijo na dan 31.12. za preteklo leto.
Delež podpore v% je predstavljen v spodnji
tabeli:

Št.

Predmet

Delež podpore v%

1

Pri obsegu lastne tržne proizvodnje do 1.000.000 EUR je maksimalna
višina podpore v prvih petih letih naslednja:

Prvo leto: 5% od tržne proizvodnje
Drugo leto 5% od tržne proizvodnje
Tretje leto: 4% od tržne proizvodnje
Četrto leto: 3% od tržne proizvodnje
Peto leto: 2% od tržne proizvodnje

2

Pri obsegu lastne tržne proizvodnje nad 1.000.000 EUR je lahko
maksimalna višina podpore v prvih petih letih naslednja:

Prvo leto: 2,5% od tržne proizvodnje
Drugo leto 2,5% od tržne proizvodnje
Tretje leto: 2,0% od tržne proizvodnje
Četrto leto: 1,5% od tržne proizvodnje
Peto leto: 1,5% od tržne proizvodnje

3

Ne glede na obseg lastne tržne proizvodnje, v vsakem od prvih petih let
podpora ne sme presegati naslednjih zneskov:

Za prvo leto: 100.000 EUR
Drugo leto: 100.000 EUR
Tretje leto: 80.000 EUR
Četrto leto: 60.000 EUR
Peto leto: 50.000 EUR

(4) Skladno s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na
podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti original izvod računa, ki se upravičencu
ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa
ter dokazila o plačilih.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKGP.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za
izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam
proizvodov, ki so upravičeni do podpore,
merila za ocenjevanje;
(b) Prijavni obrazec;
(c) Zahtevek za izplačilo sredstev;
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 14.30 ali na informacijskih
točkah KGZS, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:
aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189,
1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne
po objavi javnega razpisa do 31. 12. 2010
do 24. ure.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu
se zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
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ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP.
»Ne odpiraj – vloga na tretji javni razpis
za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje
in delovanje skupin proizvajalcev za leto
2010«
(3) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXIV. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen
za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.189, 1000 Ljubljana«.
(3) Skladno s šestim odstavkom 101. člena Uredbe PRP se prejemniki sredstev (ime
in priimek oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev objavijo na spletni strani
MKGP.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem, s katerimi
ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja PRP 2007–2013, ki deluje v okviru
MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 102. členom Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
ter v primeru določil iz drugega, četrtega in
petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja
podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
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odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo iz prejšnjega odstavka ne
velja v naslednjih primerih:
– višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES, ob
izpolnitvi pogojev, določenih s tretjim odstavkom 102. člena Uredbe PRP. O višji sili
ali izrednih okoliščinah mora uprevičenec ali
njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti
pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila
v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba
to zmožna storiti.
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za
podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in
javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka
se štejejo razlogi, na katere upravičenec
ni mogel dejavno vplivati. Utemeljen razlog
v okviru tega javnega razpisa je: zamuda
pri dobavi naročene opreme nastala zaradi
krivde obavitelja.
(4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali
ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe
o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni
od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo,
s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
(5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 0256/2010

Ob-6706/10

Javni razpis
za sofinanciranje upravičenih stroškov
udeležbe podjetij na mednarodnih
sejmih v tujini
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije.
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo s pogodbo št. JAPTI-2010/2011-6032-AG o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v obdobju 2010–2011.
Številka
javnega
razpisa:
JR
11/2010-431.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Udeležba slovenskih podjetij na mednarodnih
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sejmih v tujini« na podlagi Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZTB-B,
127/06 – ZJP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011(Uradni
list RS, št. 29/10 in 56/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07),
Zakona o spodbujanju tujih neposrednih
investicij in internacionalizacije podjetij
(Uradni list RS, št. 86/04, 78/06, 107/06
– UPB1), Programa vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije
podjetij za obdobje 2010–2014, ki ga je vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji z dne
29. 7. 2010, Programa dela in Finančnega
načrta Javne agencije RS za podjetništvo
in tuje investicije za leti 2010 in 2011, h katerima je Vlada RS dala soglasje na svoji
65. redni seji z dne 21. 1. 2010, in pogodbe
št. JAPTI-2010/2011-6032-AG o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije
v obdobju 2010–2011 med Ministrstvom za
gospodarstvo in Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje inve
sticije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetja
na mednarodnem sejmu v tujini.
Mednarodni sejem je sejem, na katerem
je delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci vsaj 20% in je vpisan v mednarodni register sejmov M+A ExpoDataBase
www.expodatabase.com ali v mednarodni
register sejmov AUMA www.auma.de.
Prijavitelj se mora sejma udeležiti kot
razstavljavec.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen tega je, da se s sofinanciranjem
upravičenih stroškov udeležbe podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma
širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na
tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti
in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji
ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.
Cilj razpisa je podpreti vsaj 60 slovenskih podjetij pri nastopu na mednarodnem
sejmu v tujini.
5. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev po tem
razpisu – prijavitelji so gospodarske družbe
in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 –
popr.), 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in
67/07 – ZTFI, (100/07 – popr.), 10/08, 68/08,
23/09 Odl. US: U-I-268/06-35, 42/09, 65/09
– UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10,
Up-1772/08-14, Up-379/09-8) – v nadaljevanju ZGD-1.
6. Pogoji za kandidiranje
6.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje:
a) podjetje je registrirano po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1),
b) opravlja svojo dejavnost v Republiki
Sloveniji,
c) podjetje ne opravlja eno od dejavnosti
razvrščene v naslednje sektorje:
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– ribištvo in ribogojstvo
– premogovništvo
– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti
d) podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste
sejme, ki so na listi skupinskih predstavitev
slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
objavljeni na portalu JAPTI www.izvoznookno.si
e) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
f) podjetje ima poravnane obveznosti do
Republike Slovenije,
g) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
h) podjetje ni navedeno na seznamu
podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS,
št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
i) podjetje za iste upravičene stroške, ki
jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni
razpis, ni pridobilo/pridobil sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov,
j) podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno prejete državne pomoči.
6.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne
pogoje za kandidiranje:
a) podjetje v celoti zagotavlja lastna
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije
udeležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na
ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz
naslova tega razpisa,
b) podjetje bo vodilo stroške udeležbe
na sejmu v tujini, ki ga navaja v vlogi na
ta javni razpis, na ločenem stroškovnem
nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance),
c) v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinan-
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ciranja upravičenih stroškov projekta, ki
znaša 60% upravičenih stroškov oziroma
10.000,00 EUR.
d) podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano
s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma,
ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis,
e) podjetje se lahko na ta javni razpis
prijavi samo z eno vlogo, kjer ena vloga
pomeni en prijavljen projekt (udeležba na
enem mednarodnem sejmu).
V primeru, da podatki, na osnovi katerih
se preverja izpolnjevanje posameznega pogoja, v vlogi niso navedeni, se šteje, kot da
vloga ne izpolnjuje tega pogoja.
7. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za
kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu;
– podjetja, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti;
8. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in
namenom tega javnega razpisa in ne bodo
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so
navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene
s strani strokovne komisije.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a) vloga, ki prispe pravočasno na naslov
JAPTI v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici
(glej 13. poglavje tega javnega razpisa),
b) vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 18. poglavju tega javnega razpisa,
obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na
obrazcih.
Razpisna komisija bo vloge ocenila na
podlagi naslednjih meril:
Zap.
št.

Merilo

Največje št.
točk

1

Poslovna utemeljenost nastopa na mednarodnem
sejmu

10

2

Prebojni potencial predstavljenih izdelkov

6

3

Reprezentativnost mednarodnega sejma

4

4

Absorbcijska sposobnost ciljnega trga

4

5

Propulzivnost panoge

3

6

Rast podjetja

2

7

Stabilnost podjetja

1

Način uporabe in pomen posameznih
meril sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Maksimalno število točk je 30. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki
bodo v postopku ocenjevanja dosegli 18
ali več točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli
prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva
razdeljena glede na število doseženih točk,
pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enakim
številom točk, bodo imele prednost vloge
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po merilu 1, »Poslovna utemeljenost nastopa na mednarodnem sejmu«, nadalje bodo
imele prednost vloge po merilu 2 »Prebojni
potencial predstavljenih izdelkov«, vloge po
merilu 3 »Reprezentativnost mednarodnega
sejma«, vloge po merilu 4 »Absorbcijska
sposobnost ciljnega trga«, vloge po merilu
5 »Propulzivnost panoge«, vloge po merilu
6 »Rast podjetja« in vloge po merilu 7 »Stabilnost podjetja«.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene
v predpisanem roku, se šteje, da je vloga
umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje. Za odprto finančno
konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi
presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom.*
Del sredstev na razpisu lahko ostane
nerazporejen kolikor sredstva ne zadoščajo
za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti
sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem
načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena
do sofinanciranja.
9. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 600.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2011.
Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarstvo (proračunska postavka 6032 –
Spodbujanje internacionalizacije).
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
10. Intenzivnost pomoči
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU
L 379,28. 12. 2006, str. 5-10).
Podjetje mora upoštevati načelo kumulacije državnih pomoči, kar pomeni, da
skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis«
ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 UER).
Intenzivnost pomoči znaša 60% upravičenih stroškov.
Podjetje mora upoštevati mejni znesek
pomoči in sicer lahko podjetje prejme največ
10.000,00 EUR.
11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:
– stroški najema razstavnega prostora
za naveden mednarodni sejem v tujini
– stroški postavitve in ureditve najetega
razstavnega prostora,
– stroški upravljanja razstavnega prostora.
* Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno
konstrukcijo (»Višina sofinanciranja udeležbe
podjetja na mednarodnem sejmu (€)« + »Lastni finančni viri podjetja (€)« = ali > »Celotna
vrednost upravičenih stroškov usposabljanja
brez DDV (€)«).

Stroški najema razstavnega prostora so
stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine
razstavnega prostora s tipsko stojnico, kolikor organizator sejma to ponuja.
Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja,
montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike,
vode in interneta, ter stroške transporta in
zavarovanja razstavnih eksponatov.
Stroški upravljanja razstavnega prostora zajemajo stroške vpisa v katalog razstavljavcev, stroške hostes in stroške direktnega vabljenja poslovnih partnerjev na
razstavni prostor.
Stroški dnevnic in potni stroški niso upravičeni in niso predmet sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
12. Obdobje v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za
sofinanciranje usposabljanja
Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih
projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
Upoštevani bodo projekti udeležbe na
sejmu, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2011 dalje.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev
po tem javnem razpisu je s strani JAPTI
odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za
izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti predložen JAPTI najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega
upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno
10. 11. 2011.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku
za oddajo Zahtevka za izplačilo se ne morejo uveljavljati.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo
so:
– fotokopije računov;
– dokazila o plačilu računov (kopije izpiskov prometa podjetja na dan odliva iz
katerih mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti naslednji podatki: podjetje in njegov
transakcijski račun, prejemnik sredstev in
njegov transakcijski račun, namen plačila,
znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini
se ne prizna;
– dokazna gradiva o dejanski udeležbi na mednarodnem sejmu v tujini (kopija
uradnega seznama/kataloga razstavljavcev,
fotografije razstavnega prostora,...);
– zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta (obvezne informacije v zaključnem poročilu so: število obiskovalcev na
razstavnem prostoru, število vzpostavljenih
poslovnih kontaktov, število sklenjenih poslov, rezultati projekta glede na pričakovane
rezultate (Obrazec 1. točka 5. C) in pojasnilo
o morebitnih negativnih odstopanjih).
13. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 13. 12.
2010
Obravnavane bodo samo pravočasne
vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki
bodo prispele na naslov JAPTI, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije, Verovškova cesta 60, Ljub
ljana do vključno 13. 12. 2010. Vse nepravočasne vloge bodo kot prepozne s sklepom
zavržene.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisna dokumentacije in
navodil na obrazcih.
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Vloga mora biti poslana po pošti ali
osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vloga
mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki
je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, na naslov Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana.
Kolikor bo vloga dostavljena osebno,
mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur
JAPTI, ki je vsak dan med 9. in 13. uro.
14. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno.
Obravnavale se bodo le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni
ovojnici.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve alinej »b« in »c« 8.
poglavja tega javnega razpisa, bo razpisna
komisija pozvala podjetje k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih podjetja v določenem roku ne bodo dopolnila, bodo s sklepom zavržene.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 10. in 11.
poglavjem javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.
15. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo
o izidu njihove vloge obveščena s sklepom
najkasneje v roku štirideset dni od datuma
zaključka javnega razpisa. Podjetja bodo na
podlagi sklepa o izbiri pozvana k podpisu
pogodbe. Če se podjetje v roku osmih dni od
prejema poziva na podpis pogodbe na poziv
ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za
pridobitev sredstev.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo
podjetja na JAPTI v roku petnajst dni od
prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je
pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi podjetji. Podjetje, ki se pritoži,
mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor
prejemnikov.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnem naslovu, www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova uliva 60, 1000 Ljub
ljana, vsak delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov sejmi@japti.si,
s pripisom »JR Udeležba slovenskih podjetij
na mednarodnih sejmih v tujini – razpisna
dokumentacija«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem
naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja
ni razvidnega zahtevanega pripisa.
17. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov:
sejmi@japti.si s pripisom »JR Udeležba
slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih
v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na
zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če
v samem naslovu elektronskega sporočila
pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu, www.
japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku
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treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega
razpisa in razpisne dokumentacije.
18. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezna priloga
tega obrazca je kopija prijavnice udeležbe
na mednarodnem sejmu iz katere so razvidni naslednji podatki o mednarodnem sejmu: ime, sejmišče, organizator, termin, cena
razstavnega prostora. Velja le kopija podpisane in ožigosane prijavnice, ki je opremljena z oznako 'kopija enaka originalu'.)
Obrazec št. 2: Izjava podjetja
Obrazec št. 3: Ocenjevalni list
Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (parafirati)
Obrazec št. 5: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-6683/10
Na osnovi Pravil Znaka kakovosti v graditeljstvu, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.,
odgovorni izvajalec projekta Znak kakovosti
v graditeljstvu objavlja
javni razpis št. 1/2011
za podelitev znakov kakovosti
v graditeljstvu 2011
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva
– Okna, vključno z balkonskimi vrati in
panoramskimi stenami,
– Notranja vrata – vrata v stanovanju in
drugih bivalnih prostorih,
– Zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo
povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– Sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb
ali ogrevanje bazenske vode,
– Hranilniki toplote za shranjevanje tople
sanitarne vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,
– Sistemi kanalizacijskih cevi,
– Strešne kritine za pokrivanje poševnih
streh,
– Betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
– Plošče, kocke in drugi oblikovanci iz
naravnega kamna,
– Betonski robniki,
– Izvedba cementnih estrihov,
– Izvedba betonskih zakjučnih tlakov,
– Izvedba polimernih talnih oblog in premazov,
– Izvedba vodotesne zaščite betonskih
in AB konstrukcij,
– Razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– Izvedba obnove ostrešij oziroma kritin
na stavbah kulturne dediščine in stavbah
s sestavinami kulturne dediščine,
– Izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– Izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
– Izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– Storitev krovsko – kleparskih del,
– Storitev montaže stavbnega pohištva,
– Storitev oblaganja tal, sten in bazenov
s keramičnimi ploščicami,
– Storitev oblaganja tal, sten in fasad
z naravnim oziroma umetnim kamnom,
– Betonarne za proizvodnjo transportnega betona,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Separacije kamenih agregatov za
gradbeništvo,
– Asfaltni obrati,
– Konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– Izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– Izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za
prijavo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo pri izvajalcu
projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK d.o.o.
– Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-81-81,
faks 01/280-81-91, elektronska pošta:
zkg@gi-zrmk.si, internet: http://www.gcs.gizrmk.si/gcs.
Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi
zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za ocenjevanje za
posamezno področje. Dobitniki ZKG bodo
imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje v okviru sejma MEGRA ali drugih
javnih in strokovnih prireditvah. Javni razpis
bo odprt do 4. novembra 2011.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Št. 410-188/2010
Ob-6681/10
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, na podlagi 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97,
30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, in
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 04/06,
30. 6. 2006), 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 za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 7 z dne 29. 1.
2010), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II (Uradni
list RS, št. 47 z dne 11. 6. 2010), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 13/08, z dne 5. 2. 2008),
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje izvedbe prireditev
v Občini Ilirska Bistrica v okviru
občinskega meseca kulture v letu 2011
Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev
v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega
meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika
v letu 2011.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
izvedbo prireditev do višine 4.630 EUR.
2. Pogoji za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani
uspehi oziroma so na enem od opisanih
področij ustvarili zaključen projekt.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po
tem razpisu so dolžni pri izvedbi prireditve:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in
drugem obveščanju ter informiranju javno-

sti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica
v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine
Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je prireditev
sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri
izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure, knjige ter
ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska
Bistrica.
3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav:
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, program mora biti ovrednoten
v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na
javni razpis, iz katere so razvidni zahtevani
podatki (osnovni podatki o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavitelja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),
2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa,
3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem
na voljo na spletni strani, www.ilirska-bistrica.si, ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, v času uradnih ur.
Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v prijavni dokumentaciji
potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom
zakonitega zastopnika.
5. Način in rok za oddajo prijav:
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis
»Javni razpis za sofinanciranje prireditev
2011 – Mesec kulture – Ne odpiraj«. Na
ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen
naslov prijavitelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do 29. 11. 2010, do 10. 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. Prijave, ki bodo
prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo 30. 11. 2010. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila
petčlanska komisija, ki jo imenuje župan
Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni
od odpiranja prijav in pozvani k sklenitvi
pogodbe.
Podrobnejše informacije so na voljo pri
Eriki Vrh, tel. 05/71-12-333.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 170-001/2010-001
Ob-6733/10
Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in 7. člena Statuta Občine Gorenja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vas - Poljane (UVG, št. 22/99, in Uradni list
RS, št. 80/01) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva otrok in
mladine na območju Občine Gorenja
vas - Poljane
1. Naročnik (koncedent): Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev koncesije za
opravljanje javne zdravstvene službe na
področju zobozdravstvenega varstva otrok
in mladine.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za čas 25 let, z odpovednim rokom
najmanj 6 mesecev. Koncesijsko dejavnost
se prične opravljati 1. 4. 2011.
4. Lokacija izvajanja dejavnosti: obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo
jasno razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost zobozdravstvenega varstva otrok in
mladine opravljal v prostorih, ki so v lasti
koncedenta na naslovu: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Zdravstvena postaja Gorenja
vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas.
5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
5.1 Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi podeljene koncesije iz
tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2 Dodatni pogoji:
– delovne izkušnje s pacienti iz območja
Občine Gorenja vas - Poljane;
– prevzem vseh pacientov dosedanjega
zobozdravnika, ki bodo to želeli.
6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo
pri izbiri kandidata za opravljanje dejavnosti
upošteval naslednje kriterije in merila:
– delovne izkušnje s pacienti z območja
Občine Gorenja vas – Poljane,
– dodatna funkcionalna znanja,
– ordinacijski čas.
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Vloge morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 30. 11. 2010.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana na Občino Gorenja vas - Poljane,
na naslovu: Občina Gorenja vas-Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis: koncesija zobozdravstvo«.
Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja.
Nepravilno opremljenih in nepravočasno
prispelih vlog, komisija za odpiranje vlog

ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur na sedežu
Občine Gorenja vas - Poljane, Helena Kržišnik. Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi na spletni strani Občine Gorenja vas Poljane (http://www.obcina-gvp.si/).
Dodatne informacije so na voljo pri
svetovalki za družbene dejavnosti Heleni
Kržišnik
(helena.krzisnik@obcina-gvp.si,
04/518-31-04).
9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 430-0014/2010
Ob-6746/10
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,
ZSV – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.),
8. člena Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje javne službe Pomoč družini na
domu v Občini Podčetrtek (Uradni list RS,
št. 54/10), objavlja Občina Podčetrtek
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu v Občini Podčetrtek
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
II. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu v Občini
Podčetrtek.
III. Vrsta in opis storitve
Storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko
nadomesti institucionalno varstvo.
Storitev obsega: gospodinjsko pomoč,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija
se podeli za 10 let z možnostjo podaljšanja.
V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoči družini na domu na
območju Občine Podčetrtek lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi za opravljanje javne službe,
– da ima izdelan podroben program dela
za izvajanje javne službe,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno
izvajanje javne službe,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: Območje Občine Podčetrtek.
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VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do socialne oskrbe na domu
so osebe, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Podčetrtek, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da
z občasno organizirano pomočjo drugega
ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas
ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu,
v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolnih otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
VIII. Način financiranja storitev, ki
je predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter
s plačili upravičenca do storitve ali drugih
zavezancev.
IX. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do
50 točk,
– program dela – do 30 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja za katero bo podeljena
koncesija – do 10 točk,
– reference ponudnika – do 10 točk.
X. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni
razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254
Podčetrtek, s pripisom »Prijava na javni
razpis za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve Pomoč družini na
domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov
ponudnika.
Ponudnik mora ponudbo posredovati do
dne 17. 12. 2010, do 12. ure. Ponudbe poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
XI. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 17. 12. 2010, ob
13. uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Odpiranje
ponudb bo javno, na odpiranju bodo lahko
prisotni ponudniki, predstavnik prijaviteljaponudnika se bo moral izkazati s pisnim
pooblastilom.
Komisija bo odprla prispele ponudbe najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za
prijavo na javni razpis. Komisija bo za vsako
ponudbo ugotovila, ali je pravočasna, ali jo
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je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je popolna v skladu z zahtevami javnega razpisa. O vsaki ponudbi, ki
izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija
pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi
mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled
in presojo popolnih ponudb po objavljenih
kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob
upoštevanju mnenja socialne zbornice, če
je bilo dano, pripravila predlog podelitve
koncesije.
XII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na
podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb
podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo
z županom Občine Podčetrtek.
XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu koncedenta ter na spletni strani občine, www.podcetrtek.si.
Pristojna za dajanje dodatnih informacij: Magda Jurjec, tajnik občinske uprave,
tel. 03/81-82-785; 041/399-516.
Občina Podčetrtek
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Javne dražbe
Št. 0242/2010
Ob-6685/10
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, s spremembami
in dopolnitvami) in Splošnimi pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list št. 101/08),
s spremembami in dopolnitvami
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, mat. številka: 1719572000.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Predmet javne dražbe je ločena prodaja naslednjih nepremičnin:
a) posamezni del večstanovanjske stavbe na naslovu Karlovška cesta 20 v Ljub
ljani, z ident. št. 20.E, ki je v zemljiški knjigi
vpisan pri podvložku št. 199/19, k.o. Prule, in
v naravi predstavlja neizdelano podstrešno
stanovanje, v izmeri 32,13 m2, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na zemljišču, delih in napravah stavbe na naslovu:
Karlovška cesta 20 v Ljubljani, z identifikacijsko št. stavbe 81.ES. Podstrešni prostor,
z ident. št. 20.E, je dvoetažni, in sicer se
nahaja v 5. in 6. etaži;
b) posamezni del večstanovanjske stavbe na naslovu Valvasorjeva ulica 1 v Ljub
ljani, z oznako 10.E, ki je v zemljiški knjigi
vpisan pri podvložku št. 1289/9, k.o. Ajdovščina, in v naravi predstavlja stanovanje
št. 10, v 4. nadstropju, v izmeri 129,50 m2,
s pripadajočo shrambo št. 10, v 4. nadstropju, v izmeri 7,10 m2, in pripadajočo drvarnico, št. 10, v kleti, v izmeri 6,40 m2, skupaj
s pripadajočim solastniškim deležem na zemljišču, delih in napravah stavbe, na naslovu Valvasorjeva ulica 1 v Ljubljani, z identifikacijsko št. stavbe 145.ES.
2.2. Nepremičnini sta prosti vseh bremen.
2.3. Izklicna cena:
– za nepremičnino, navedeno v alineji a)
točke 2.1. (na naslovu: Karlovška 20), znaša
29.100,00 EUR,
– za nepremičnino navedeno v alineji)
točke 2.1. (na naslovu: Valvasorjeva 1) znaša 288.300,00 EUR.
2.4. Za nepremičnino navedeno v alineji
a) točke 2.1. (na naslovu: Karlovška 20), je
kupec poleg celotne kupnine dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin. Za nepremičnino navedeno v alineji). točke 2.1.
(na naslovu: Valvasorjeva 1), pa davek na
promet nepremičnin plača prodajalec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1. Najnižji znesek višanja:
a) za nepremičnino, navedeno v alineji a)
točke 2.1. (na naslovu: Karlovška 20), znaša
500,00 EUR,

b) za nepremičnino navedeno v alineji
b) točke 2.1. (na naslovu: Valvasorjeva 1),
znaša 1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Prodajni pogodbi bosta sklenjeni
v obliki zasebne listine.
4.2. Nepremičnini sta naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.3. Nepremičnini bosta prodani ponudnikoma, za katera bo pristojna Komisija
ugotovila, da sta ponudila najvišjo ceno za
posamezno nepremičnino.
4.4. Izbrani dražitelj bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po končani javni dražbi. V nasprotnem primeru se
dražitelju lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
4.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
4.6. Plačilo celotne kupnine najkasneje
v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe
je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino,
zmanjšano za vplačano varščino, je kupec
dolžan poravnati na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
št.: 01261-6520972441, sklic na številko
1201-0000, najkasneje v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še stroške notarske overitve podpisa
prodajalca na prodajni pogodbi ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba za nepremičnino, navedeno v alineji a) točke 2.1. (na naslovu:
Karlovška 20), se bo vršila v ponedeljek,
dne 29. 11. 2010, na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi, v III.
nadstropju, ob 10. uri. Kandidati se bodo
morali pol ure pred začetkom javne dražbe
izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Javna dražba za nepremičnino navedeno v alineji b. točke 2.1. (na naslovu: Valvasorjeva 1), se bo vršila v ponedeljek, dne
29. 11. 2010, na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi, v III.
nadstropju, ob 11. uri. Kandidati se bodo
morali pol ure 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
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
a) Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.

b) 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.
c) Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru da se prijavi pravna oseba.
d) 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 kopijo listine, ki je overjena.
7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1. Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe za posamezno nepremičnino vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene
posamezne nepremičnine, na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-6520972441, sklic na
številko 1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – Javna dražba Karlovška cesta 20«
ali »plačilo varščine – Javna dražba Valvasorjeva 1«.
8.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku 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 in natančnejše podatke
o nepremičninah, ki so predmet prodaje, dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana:
– kontaktna oseba Tanja Geltar,
tel. 01/306-15-49, ali Aleš Tomažin,
tel. 01/306-15-86.
Ogled nepremičnine in ogled 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 za posamezno nepremičnino uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno za to nepremičnino.
10.3. Kupec poleg kupnine poravna tudi
pripadajoči davek na promet z nepremičninami in stroške, povezane s prenosom
lastninske pravice na nepremičnini »Karlovška 20«.
10.4. Kupec poleg kupnine poravna tudi
stroške, povezane s prenosom lastninske
pravice na nepremičnini »Valvasorjeva 1«.
10.5. Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.6. Ugovore proti posameznemu dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler
ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.7. Javno dražbo bo izvedla Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvar-
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nem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, s spremembami
in dopolnitvami).
10.8. 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
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana (www.jssmol.si) in na spletni strani
Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si).
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-6686/10
Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, na podlagi 37. člena Pravilnika o izvedbi popisa vseh sredstev in
obveznosti ter sklepa direktorja objavlja
javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil in delovnih
strojev
v soboto 20. novembra 2010 ob 10. uri,
na dvorišču Žale d.o.o., Tomačevska 2,
1000 Ljubljana.
Predmet prodaje je:
1. Vozilo (LJ K4-42D)
vrsta: M1 osebni avtomobil
leto izdelave: 1998
prevoženo:131377 km
znamka:Renault
tip: B56405
komercialna oznaka: Laguna 1,8
gorivo: neosvinčen bencin 95
št. šasije VF1B5640519331532
število sedežev: 5
motor: F4P A7
prostornina: 1783 ccm
vozilo ni v voznem stanju – okvara motorja
vozilo je odjavljeno
cena 300 €
2. Vozilo (LJ Z9-17Y)
vrsta: M1 osebni avtomobil
leto izdelave: 2004
prevoženo:174346 km
znamka:Renault
tov. oznaka: BGRFOB
komercialna oznaka: Laguna /2,2/DCI
AUT.
prostornina: 2188 ccm
gorivo: diessel
št. šasije VF1BGRF0B32118734
število sedežev: 5
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno
cena 4.500 €
3. Vozilo (LJ D5-29Y)
vrsta: osebno specialno vozilo
leto izdelave: 2003
prevoženo:165850 km
znamka, tip in komerc. oznaka: Opel /Vivaro 2,0/
gorivo: neosvinčen bencin 95
št. šasije:WOLF7AAA63V636523
število sedežev: 3
motor: F4RL7
prostornina: 1998 ccm
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno
cena 2.000 €
4. Vozilo (LJ D5-28Y)
vrsta: osebno specialno vozilo
leto izdelave: 2003
prevoženo:192424 km
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znamka, tip in komerc. oznaka: Opel /Vivaro 2,0/
gorivo: neosvinčen bencin 95
št. šasije:WOLF7AAA63V636587
število sedežev: 3
motor: F4RL7
prostornina: 1998 ccm
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno
cena 2.000 €
5. Traktor kmetijski (LJ N9-35)
SAME Solaris 45
leto izdelave: 1997
ident. št. SLR40TK – 1840
prostornina: 1490 ccm
gorivo: dizel
motor: K4FDT
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno
cena 6.000 €
6. Traktor s priklopnim vozilom
Tomo Vinkovič
inv. št. 3991
leto izdelave: 1992
obnovljen leta 2005
motor: Lombardini
8 LD 665-2
3804304 K 701 998
DGM 1207/5372 OM
prikolica tip: PPK 1,5
v voznem stanju
inv. št.: 1808
cena 2.000 €
7. Priklopno vozilo (LJ F9-98)
Tehnostroj
leto izdelave: 1998
prekucnik s sesalcem listja
cena 2.000 €
8. Zabojniki za smeti 40 kom
velikost: 700 l
nabavljeni:1989-1991
prodaja v kompletu
cena: 30 €/kom
9. Traktorska kosilnica BARON 18 HP
leto izdelave: 2003
inv. št.: 3991
ni v voznem stanju
cena:200 €
10. El. motor z reduktorjem 2 kom
pogon umetniških vrat
teh. podatki: 220V; 50 Hz; 0,07A; MS
0,2 kpm;
tip: 7511508A
teža cca 120 kg
leto izdelave cca 1977
prodaja v kompletu
cena: 200 €/kom
11. Nahrbtna kosa Stihl FR 450 inv.
št. 3508
leto izdelave: 2000
cena 100 €
12. Nahrbtna kosa Stihl FR 450 inv.
št. 3509
leto izdelave: 2000
cena 100 €
13. Nahrbtna kosa Stihl FR 450 inv.
št. 3510
leto izdelave: 2000
cena 100 €
14. Obvejevalnik Stihl FS 55 inv.
št. 3886
leto izdelave: 2000
cena 100 €
15. Kosilnica
Jonsered – okvara motorja…inv.
št. 4614
razstavljena
cena 50 €.

Informacije:
Peter
Kokošinek,
tel. 01/420-17-70 (od 7. do 14. ure).
Vsa vozila in delovni stroji so prvič na
dražbi.
Ogled vozil in delovnih strojev bo možen
dve uri pred dražbo na lokaciji dražbe, razen
za vozilo pod točko 1. Ogled tega vozila
je v AC Žgajnar d.o.o., Žagarska ulica 21,
1291 Škofljica, dan pred dražbo.
Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vsi zainteresirani. Pogoj je plačilo varščine (št. 1=50 €,
št. 2=500 €, št. 3=200 €, št. 4=200 €,
št. 5=500 €, št. 6=200 €, št. 7=200 €,
št. 8=100 €, št. 9=50 €, št. 10=50 €,
št. 11-14=50 €, št. 15=50 €) kot jamstvo za
resnost neposredno pred dražbo.
2. Vozila in delovni stroji so naprodaj kot
je navedeno, v obstoječem stanju na dan
dražbe, brez kasnejših ugovorov, po načelu:
»videno – kupljeno«.
3. Uspešen ponudnik oziroma kupec
mora v 8 dneh skleniti pogodbo in plačati
v 15 dneh po dražbi celotno kupnino in vozilo odpeljati. V primeru, da kupec ne izpolni obveznosti prejšnjega člena, prodajalec
varščino zadrži.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili, uspešnemu
dražitelju pa všteli v kupnino.
5. Dražba bo potekala po dražbenih pravilih prodajalca, s katerim bodo dražitelji seznanjeni neposredno pred dražbo.
Žale, d.o.o. Ljubljana
Št. 100278
Ob-6684/10
Na osnovi Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami 2009 in 2010
(Uradni v. OT, št. 9/08), Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, Odl. US:
U-I-294/07-16, 100/09, 49/10), Občina Trzin
razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora
Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 22,
1236 Trzin.
Predmet javne dražbe: prodaja poslovnega prostora, vpisanega v k.o. Radomlje,
vl. št. 1355/22- nepremičnina ident. št. 102.E
v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta
SPO MALIN, Cesta borcev 5a, 1235 Radomlje, v izmeri 26,70 m2.
Izklicna cena in najnižji znesek njenega
višanja: izklicna cena za poslovni prostor
102.E znaša 47.200,00 EUR brez DDV, ki
se obračuna v skladu veljavno zakonodajo.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 500,00 EUR.
Način in rok plačila: kupec mora kupnino poravnati v 8 dneh po izstavitvi računa.
Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena
sestavina pravnega posla. Kupec bo poleg
ponujene kupnine moral poskrbeti za vknjižbo lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Overjeno listino bo prodajalec kupcu izročil
po plačilu kupnine.
Višina varščine: pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji do 29. 11. 2010 do
13. ure položiti varščino v višini 4.720,00 EUR
na račun, št.: 01386-0100001846, s pripisom »za dražbo«. Vplačana varščina bo
neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi brez obresti. Položena var-
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ščina se izbranemu ponudniku poračuna pri
plačilu kupnine.
Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnega prostora je možen dne 24. 11. 2010
od 9. do 12. ure po predhodnem dogovoru
z Igorjem Kraljem, tel. 01/564-45-44.
Pogoji za pristop k javni dražbi: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na Občino Trzin,
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom
»za dražbo- poslovni prostor« najkasneje do
29. 11. 2010 do 13. ure na vložišče občine,
prijave prispele po pošti pa morajo prispeti
najkasneje z datumom 26. 11. 2010.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine).
Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega
dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki), overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme
biti starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani varščini, izjavo o sprejemanju pogojev
javne dražbe, potrdilo o plačanih davčnih
obveznostih.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo kupnino.
Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala
v torek, 30. 11. 2010 ob 9. uri v sejni dvorani
Občinskega sveta Občine Trzin na Mengeški cesti 22 v Trzinu.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve prodajne pogodbe, pri
tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški
za prevzem dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo na vložišču in spletni
strani Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si] od 10. 11. 2010. Dokumentacija je
brezplačna.
Občina Trzin
Ob-6687/10
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/2010),
v povezavi z 20. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10) in Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010,
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
Predmet prodaje so:
1. Zazidljivo stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja komunalno neopremljeno
gradbeno parcelo. Investitor si mora priključke urediti sam na lastne stroške in pridobiti
potrebne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture. Preko
tega zemljišča bo potekala fekalna kanaliza-

cija, na katero bo možnost priključitev objekta, ki bi bil grajen na tem zemljišču. Občina
si zato pridržuje služnost gradnje fekalnega
kanala na predmetnem zemljišču. Služnostno pravico si bo občina vpisala v zemljiško
knjigo. Občina ima investicijo zavedeno v letih 2010, 2011. Do parcele bo možen dostop
z LC 406 060 (Dvor – Sotensko).
Predmetno zemljišče se nahaja v naselju
Šmarje pri Jelšah med železnico, Dvorskim
potokom in cesto v naselje Dvor. Na podlagi
določil Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) je zemljišče opredeljeno kot območje eno in dvostanovanjskih stavb ter storitvenih, proizvodnih
in trgovskih dejavnosti. Prostorsko se ureja
v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
Zemljišče se nahaja v varovalnem pasu
železnice, lokalne ceste LC 406 060 in Dvorskega potoka.
Naprodaj je sledeča komunalno neopremljena gradbena parcela, na parc. št. 91/7,
91/10 in 91/12, k.o. Dvor, v skupni izmeri
1.690 m2.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne
parcele brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
2. Zazidljivo stavbno zemljišče – gradbena parcela št. 144/2, k.o. Zadrže, v izmeri
785 m2, ki v naravi predstavlja komunalno
opremljeno gradbeno parcelo v Finžgarjevi
ulici v Šmarju pri Jelšah, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja S1
v Šmarju pri Jelšah (Uradni list RS, št. 5/95
z dne 27. 1. 1995) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš. Komunalno
opremo predstavlja:
– dovozna cesta v grobi asfaltni pre
vleki,
– elektro priključek,
– vodovodni priključek in
– možnost priključitve na javno kanalizacijo.
Izklicna cena:
– k 1. – za komunalno neopremljeno zemljišče (nepremičnina pod 1.) je 35.490,00 €,
ki ne vključuje 20% DDV. V izklicni ceni je
zajeta vrednost parcel brez komunalnega
prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred
izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov.
Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
– k 2. – za komunalno opremljeno parcelo v Finžgarjevi ulici (nepremičnina pod
2.) je 22.765,00 €, ki ne vključuje 20% DDV.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne
parcele brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih
infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Vse nepremičnine so bremen proste,
prodajajo se po sistemu videno - kupljeno.
Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
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v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača
na podračun Občine Šmarje pri Jelšah,
št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Za stavbni zemljišči pod točko 1. in 2.,
bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe.
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 2. 12. 2010 v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, in sicer:
– za dražbo nepremičnin pod točko 1.
(parc. št. 91/7, 91/10 in 91/12, k.o. Dvor) z
začetkom ob 10. uri in
– za dražbo nepremičnine pod točko 2.
(parc. št. 144/2, k.o. Zadrže) z začetkom
ob 10.30.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1
uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, 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
v izvirniku, 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.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
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dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba mag. Zinka Berk.
IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
X. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila
so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah: www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 478-0047/2010
Ob-6745/10
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (ZSPDPO; Uradni list RS, št. 14/07
in 55/09) – v nadaljevanju, 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09, 100/09 in 49/10), 94. člena
Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS,
št. 117/08 – uradno prečiščeno besedilo)
in sprejetega Letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem za leto 2010 z dopolnitvami, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Dravograd
I. Predmet prodaje je:
a) nepremičnina – stanovanje (dvosobno), z identifikacijsko številko: 1345/1, stanovanje št. 1, v izmeri 64,43 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta
z naslovom Meža 156B, 2370 Dravograd,
stoječim na parc. št. 1275/5 in 1288/5, k.o.
Dravograd. Izklicna cena za stanovanje,
v izmeri 64,43 m2 znaša 54.000,00 EUR.
b) nepremičnina – stanovanje (dvosobno, z identifikacijsko številko: 1345/13, stanovanje št. 13, v izmeri 64,08 m2, ki se nahaja v mansardi, večstanovanjskega objekta
z naslovom Meža 156B, 2370 Dravograd,
stoječim na parc. št. 1275/5 in 1288/5, k.o.
Dravograd. Izklicna cena za stanovanje,
v izmeri 60,56 m2 znaša 55.000,00 EUR.
c) Nepremičnina – poslovni prostor,
z identifikacijsko oznako 829-00844-042
(42 E), Lokal št. TRŽ, v izmeri 1525 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta Meža 10,
2370 Dravograd, stoječ na parc. št. 1329/2,
k.o. Dravograd, vpisan pri (podvložku) vl.
št. 809/42 (tržnica). Izklicna cena za poslovni prostor Lokal št. TRŽ, v izmeri 1525 m2
znaša 200.000,00 EUR.
d) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 24/94 – travnik, v izmeri
277 m2, vpisana pri vl. št. 37, k.o. Črneče.
Izklicna cena znaša 6000,00 EUR (DDV ni
vključen v ceno).
e) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 24/95 – travnik, v izmeri
370 m2, vpisana pri vl. št. 37, k.o. Črneče.
Izklicna cena znaša 8.000,00 EUR (DDV ni
vključen v ceno).
f) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 109/1 – travnik, v izmeri
764 m2, vpisana pri vl. št. 3, k.o. Otiški vrh II.
Izklicna cena znaša 15.200,00 EUR (DDV ni
vključen v ceno).
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g) Nepremičnina – stavbno zemljišče
parc. št. 348/2 – cesta, v izmeri 570 m2,
vpisana pri vl. št. 125, k.o. Vič. Izklicna cena
znaša 7.700,00 EUR (davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno).
h) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 150/2 – travnik, v izmeri
345 m2 in parc. št. 153/0 – travnik, v izmeri
1065 m2, obe vpisani pri vl. št. 181, k.o.
Libeliška gora – zemljišči v skupni izmeri
1440 m2 se prodajata kot celota. Izklicna
cena znaša 26.000,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
i) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 150/3 – pašnik, v izmeri 290 m2 in travnik, v izmeri 749 m2 in
parc. št. 150/4 – travnik, v izmeri 339 m2,
obe vpisani pri vl. št. 181, k.o. Libeliška
gora – zemljišči v skupni izmeri 1378 m2 se
prodajata kot celota. Izklicna cena znaša
24.900,00 EUR (DDV ni vključen v ceno),
j) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 136 – travnik, v izmeri 162 m2, vpisane pri vl.št. 612, k.o. Dravograd Izklicna cena znaša 3.800,00 EUR
(DDV ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na dodano vrednost oziroma davek
na promet nepremičnin in druge stroške iz
pogodbe nosi kupec. V izklicni ceni zemljišč
niso zajeti morebitni stroški komunalne
opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki
komunalnega prispevka, ki se odmeri v posebnem postopku odmere komunalnega
prispevka, začetem na zahtevo zavezanca
ali po uradni dolžnosti in ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Nepremičnine so na prodaj po načelu
videno-kupljeno.
II. Nepremičnine opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 30. 11. 2010 za
nepremičnino: pod I a) ob 8.30.; pod I b)
ob 9. uri; pod I c) ob 10.30.; pod I d) ob
11. uri; pod I e) ob 11.30; pod I f) ob 12.. uri;
pod I g) ob 12.30.; pod I h) ob 13. uri; pod
I i) ob 13.30. in pod I j) ob 14. uri, v sejni
sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, do ponedeljka, dne 29. 11. 2010 do
13. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše od treh mesecev,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik
pa izpisek iz ustrezne evidence AJPES, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik porav-

nane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Občine Dravograd, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti
do Občine Dravograd (za katerega zaprosi
najkasneje do srede, dne 24. 11. 2010 na
Referatu za finance Občine Dravograd),
– davčno številko in številko (transakcijskega) računa pravne osebe, samostojnega
podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo
imena in naslova banke ali druge finančne
ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na transakcijski račun
Občine Dravograd, št: 01225-0100009832,
sklic:
– pod točko I. a): 00 – 1 – 1,
– pod točko I. b): 00 – 1 – 2,
– pod točko I. c): 00 – 1 – 3,
– pod točko I. d): 00 – 1 – 4,
– pod točko I. e): 00 – 1 – 5,
– pod točko I. f): 00 – 1 – 6,
– pod točko I. g): 00 – 1 – 7,
– pod točko I. h): 00 – 1 – 8,
– pod točko I.i): 00 – 1 – 9,
– pod točko I. j): 00 – 1 – 10,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke javne dražbe.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na transakcijski račun
Občine Dravograd, št: 01225-0100009832
v roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od
sklenitve pogodbe, oziroma izstavitve računa. Varščina se uspešnemu dražitelju
vračuna v kupnino. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške
cenitve nepremičnine ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja, plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premično stvar,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno pri nepremičnini pod točko I a) in 1 b) za večkratnik
zneska 500 EUR, pod točko I c) za večkratnik zneska 1000 EUR, pri ostalih pa za
večkratnik zneska 200 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
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6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo – Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek kadarkoli brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
do sklenitve pravnega posla ustavi, dolžna
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti..
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 26. 11. 2010 do 12. ure,
na tel. 02/87-23-554 (za zemljišča in poslovni prostor) ali tel. 02/87-23-558 (za stanovanji).
XI. Natančnejši podatki o nepremičninah
ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, in bodo objavljene na internetni
strani: www.dravograd.si/obcina/.
XII. Ustrezno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja in
osnutek pogodbe, si lahko zainteresirane
osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, ogledajo tudi na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
v času uradnih ur.
Občina Dravograd
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Razpisi delovnih mest
Št. 1254/2010
Ob-6688/10
Svet zavoda Slovenske turistične organizacije, na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96)
in 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovenska turistična organizacija,
Sklep Vlade RS, št. 32200-5/2009/5, z dne
12. 11. 2009, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktor/direktorica Slovenske turistične organizacije.
Zahtevani pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge družboslovne
smeri ali specializacija oziroma magisterij
po visokošolski izobrazbi;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju turizma in najmanj 5 let na vodilnih ali
vodstvenih delovnih mestih;
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– na višjem nivoju oziroma v skladu
z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na
ravni B2 znanje angleškega jezika in drugega tujega jezika (francoskega, nemškega,
italijanskega ali španskega);
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati naj k svoji prijavi na javni razpis priložijo:
– življenjepis z navedbo splošnih podatkov z navedbo referenc in delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo diplome;
– potrdilo jezikovne šole o znanju tujih
jezikov na zahtevanem nivoju;
– program delovanja zavoda skupaj z vizijo promocije in razvoja za mandatno obdobje (največ pet strani).
Direktorja zavoda na podlagi javnega
razpisa imenuje Svet zavoda Slovenske
turistične organizacije, s soglasjem Vlade
Republike Slovenije. Mandat direktorja traja
4 leta in je po izteku te dobe lahko ponovno
imenovan.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici, do vključno 30. 11. 2010,
na naslov: Slovenska turistična organizacije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – javni razpis za direktorja Slovenske turistične organizacije«.
Za dodatne informacije lahko kontaktirate vodjo pravne službe Alenko Malenšek
Breznik, na tel. 01/589-85-93.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda
Slovenske turistične organizacije
Ob-6689/10
Na podlagi 32. in 33. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
(Uradni list RS, št. 34/08) in na predlog razpisne komisije, se objavlja razpis za
generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (m/ž).

Na razpisano delovno mesto je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo,
– aktivno obvlada en svetovni jezik,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
ki vsebinsko ustrezajo dejavnosti, s katero
se ukvarja zavod, in ima strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Generalnega direktorja zavoda imenuje
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za delo, za mandatno dobo
štirih let.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega
dela, naj kandidati pošljejo v 15 dneh od
objave razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, z oznako na
ovojnici »Za razpis generalnega direktorja
ZRSZ«.
Podatke za pripravo vizije razvoja zavoda lahko kandidati dobijo na spletni strani
zavoda, www.ess.gov.si, oziroma pri kontaktni osebi: mag. Jure Snoj, 01/479-09-12,
jure.snoj@ess.gov.si.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 110-135/2009-03110
Ob-6690/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 91/09):
2 prosti mesti okrožnega sodnika na
Okrožnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6691/10
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– uradno prečiščeno besedilo in naslednji,
v nadaljevanju: ZJU) Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta na
položaju
direktor občinske uprave.
Za to uradniško delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo
v nazivu sekretar. Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ravne na Koroškem,
na naslovu Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, kjer so uradni prostori občinske
uprave Občine Ravne na Koroškem oziroma
v drugih uradnih prostorih, kjer občina opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na drugi stopnji,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– organiziranje in vodenje občinske uprave,
– vodenje županstva ter koordinacija
dela med organizacijskimi enotami,
– skrb za razvoj občinske uprave,
– skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave,
– druge naloge po odredbi župana.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
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št. 42/02 in naslednji) ter pogojev, določenih
v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem,
pravne, upravne, ekonomske ali tehnične
smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem
del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji
izobrazbe in delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del v organih
javne uprave in drugih državnih organih na
podobnih delovnih mestih za eno stopnjo
nižje izobrazbe, razen pripravništva.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti
usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost
odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost
nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Prav tako se od kandidata pričakuje poznavanje dela z računalnikom.
Prijava mora obvezno vsebovati:
1. Krajši življenjepis ter da se navede
poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja
in veščine;
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. Opis oziroma vizijo vodenja občinske
uprave s ciljem boljše učinkovitosti in racionalizacije obveznih nalog občine;
5. Izjavo o znanju uradnega jezika;
6. Izjavo kandidata da:
– ni bil pravnomočno obsojen, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ravne na
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Koroškem pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc za namen tega razpisa. V primeru,
da kandidat s tem ne soglaša, bo moral
sam predložiti ustrezna dokazila.
Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, ali na spletni strani Občine
Ravne na Koroškem, www.ravne.si.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto
delovno mesto direktor občinske uprave«, na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, v roku
8 dni po objavi tega javnega natečaja na
spletni strani Občine Ravne na Koroškem. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ravne.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren župan mag. Tomaž
Rožen.
Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz
katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje ali ne bodo imele
vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile
v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi
s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 71-49/2010
Ob-6726/10
Na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09 in 57/10 – Skl. US) Ministrstvo
za pravosodje po uradni dolžnosti razpisuje
prosto mesto
generalnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 87/09 in 57/10
– Skl. US), sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6737/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Katje Fink razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Katji Fink iz Celja (za
določen čas do 31. 1. 2012).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.«
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-6736/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09)
ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov
na področjih promocije avtorjev
in avtorskega dela za leto 2010
(oznaka JP4–AD–2010)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna
agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega poziva
Predmet javnega poziva JP4–AD–2010
je sofinanciranje projektov na naslednjih
področjih promocije avtorjev in avtorskega dela:
A) Organizacija in izvedba rezidenčnih
štipendij (RŠ)
Opredelitev področja: Na področju lahko
sodelujejo pravne osebe, ki bodo zagotovile organizacijo in izvajanje enomesečnih
rezidenčnih štipendij na lokacijah v tujini.
Štipendije so namenjene vrhunskim in perspektivnim avtorjem leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem
jeziku in bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem
prostoru.
B) Vzorčni prevodi (VP)
Opredelitev področja: Na področju lahko
sodelujejo lastniki avtorskih pravic (avtorji
oziroma založbe) izvirnih leposlovnih ter
esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku, ki bodo zagotovili prvi vzorčni prevod
leposlovnega ali esejističnega dela v izbran
tuj jezik.
C) Promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT)
Opredelitev področja: Na področju lahko sodelujejo slovenski založniki, ki bodo
pripravili nove tujejezične kataloge posamičnih avtorjev leposlovnih, esejističnih in
humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Podpora je namenjena promociji avtorjev in večanju prepoznavnosti
slovenskega avtorskega dela v tujini.
D) Usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje literarnega avtorskega
dela (U)
Opredelitev področja: Na področju lahko kandidirajo stanovska društva s področja knjige s kulturnimi projekti, namenjenimi usposabljanju avtorjev in založnikov
za uveljavljanje avtorskega dela doma in
v tujini.
E) Štipendije na področju literarne kritike (LK)
Opredelitev področja: Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo slovenski avtorji,

ki imajo status samostojnega kulturnega
ustvarjalca in delujejo na področju literarne kritike.
3. Cilji javnega poziva
Cilji poziva so promocija in uveljavljanje
avtorjev in njihovih del doma in v tujini,
širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih
avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil,
ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, neposredna podpora ustvarjalcem na deficitarnih
področjih knjige ter podpora usposabljanju
avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela.
4. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje ter način za porabo dodeljenih
sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni poziv JP4–AD–2010 znaša predvidoma 130.000,00 EUR, in sicer za področja:
– organizacija in izvedba rezidenčnih štipendij (RŠ) predvidoma 30.000,00 EUR;
– vzorčni prevodi (VP) predvidoma
10.000,00 EUR;
– promocija slovenskih avtorjev v tujini
(PT) predvidoma 20.000,00 EUR;
– usposabljanje avtorjev in založnikov
za uveljavljanje avtorskega dela (U) predvidoma 25.000,00 EUR;
– štipendije na področju literarne kritike
(LK) predvidoma 30.000,00 EUR za predvidenih 5 štipendij.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09, 29/10).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina financiranja in upravičeni stroški
5.1. Upravičeni stroški na področju
organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo projekta
organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij, in sicer:
– stroški posamične enomesečne štipendije v višini 2.000,00 EUR,
– potni stroški štipendistov, in sicer
za vlak (2. razred), ali avtobus, ali letalo
(ekonomski razred), ali kilometrina, največ
v višini vrednosti železniške vozovnice 2.
razreda,
– stroški vizumov,
– stroški za vzorčne prevode del štipendistov, in sicer za prozno besedilo največ
v obsegu 1 AP (28.800 znakov s presledki)
po tarifi 22 EUR na stran (1800 znakov), za
poezijo pa največ pet pesmi ali sto verzov
po pavšalni tarifi 350 EUR za pet pesmi ali
sto verzov,
– stroški organizacije in izvajanja rezidenčnih štipendij, največ v višini 10% vseh
upravičenih stroškov.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt.

Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5. 2 Upravičeni stroški na področju
vzorčnih prevodov
Med upravičene stroške sodijo izključno
stroški za prevode, in sicer za prozno besedilo največ v obsegu 1 AP (28.800 znakov
s presledki) po tarifi 22 EUR na stran (1800
znakov), za poezijo pa največ pet pesmi ali
sto verzov po pavšalni tarifi 350 EUR za pet
pesmi ali sto verzov.
Pogodba bo sklenjena s prevajalcem,
prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.3. Upravičeni stroški na področju promocije slovenskih avtorjev v tujini
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo projekta,
in sicer:
– sklop A: avtorski honorarji za prevod
v tuj jezik, in sicer največ v obsegu do 2
AP (57.600 znakov s presledki) za enega
avtorja po tarifi 22 EUR na stran,
– sklop B: stroški tiskarske priprave in
tiska.
JAK bo izbranim izvajalcem kulturnih projektov sofinancirala do 70% vseh
upravičenih stroškov oziroma največ
2.000,00 EUR na prijavljeni katalog.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.4. Upravičeni stroški na področju
usposabljanja avtorjev in založnikov za
uveljavljanje avtorskega dela
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo projekta,
in sicer
– sklop A: avtorski honorarji,
– sklop B: stroški organizacije.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 70% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.5. Upravičeni stroški na področju štipendij na področju literarne kritike
Znesek štipendije je 6.000,00 EUR bruto.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP4–AD–2010
6.1. Pogoji za sodelovanje na javnem
pozivu JP4–AD–2010 za področje organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij
Prijavitelji na javnem pozivu JP4–
AD–2010 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so vsaj tri leta registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije
po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
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na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu;
– da so v obdobju 2007–2010 izvedli
vsaj en projekt s področja organiziranja ali
podeljevanja rezidenčnih štipendij;
– da gre v načrtovanju vsebin ali dogodkov izključno za promocijo in uveljavljanje
slovenskega leposlovja in esejistike v tujini
in da prijavljeni projekt sledi ciljem, navedenim v opredelitvi področja v točki 2 javnega
poziva JP4–AD–2010;
– da bodo lokacije za rezidenčne štipendije v najmanj štirih različnih državah
oziroma krajih v tujini;
Dokazilo: pismo o nameri ali pogodba
med prijaviteljem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izvajala program rezidenčnih štipendij v tujini.
– da predlagajo projekt s pregledno in
realno izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvedbe projekta. Prijavljeni projekt mora biti
finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki)!
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija z izjavo;
– da prijavljajo projekte, ki v letu 2010
oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na
katerem od razpisov ali pozivov JAK;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani do konca oktobra 2011;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP4-AD-2010 prijavljajo samo
enkrat;
da za isti projekt na javni poziv JP4–
AD–2010 poda vlogo le en prijavitelj;
– da pri prijavi na področje organizacije
in izvedbe rezidenčnih štipendij upoštevajo
opis področja oziroma vsebine, navedene
v točki 2 javnega projektnega poziva JP4–
AD–2010.
6.2. Pogoj za sodelovanje na javnem
pozivu JP4–AD–2010 za področje vzorčnih
prevodov
Na javni poziv JP4–AD–2010 se lahko na področje vzorčnih prevodov prijavijo
fizične osebe, avtorji leposlovnih ali esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku,
ali pravne osebe, ki so vsaj tri leta registrirane za opravljanje založniške dejavnosti
(šifra kategorije po Standardni klasifikaciji
dejavnosti – JP58) na področju Republike
Slovenije in/ali v zamejstvu.
V vseh primerih bo pogodba sklenjena
s prevajalcem, prav tako bodo vsa sredstva
nakazana neposredno prevajalcu.
Vsak prijavitelj se lahko prijavi za financiranje treh vzorčnih prevodov.
Na področje vzorčni prevodi se ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so za prijavljeni
kulturni projekt za isti namen že pridobili
sredstva iz državnega proračuna.
Prijavitelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da prijavljajo prvi prevod dela v izbran
tuj jezik;
– da imajo za delo avtorske pravice
oziroma predložijo pisno izjavo avtorja, da
se z izdelavo in nadaljnjo uporabo prevoda
v skladu s tem pozivom strinjajo;
– da bodo urejen vzorčni prevod oddali
Javni agenciji za knjigo RS najkasneje do
30. marca 2011 v tiskani in elektronski obliki (pdf format);

– da bo vzorčni prevod na voljo Javni
agenciji za knjigo RS za objavo na njeni
spletni strani;
– da predlagajo projekt s pregledno in
realno izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvedbe projekta in ne presegajo zneska v višini 350,00 EUR. Prijavljeni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki)!
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija z izjavo;
– da prijavljajo projekte, ki v letu 2010
oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na
katerem od razpisov ali pozivov JAK;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP4–AD–2010 prijavljajo samo
enkrat;
– da za isti projekt na javni poziv JP4–
AD–2010 poda vlogo le en prijavitelj;
– da pri prijavi na področje vzorčnih prevodov upoštevajo opis področja oziroma
vsebine, navedene v točki 2 javnega poziva
JP4–AD–2010.
6.3. Pogoj za sodelovanje na javnem
pozivu JP4–AD–2010 za področje promocije slovenskih avtorjev v tujini
Vsak prijavitelj se lahko prijavi za financiranje največ treh katalogov različnih
avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku
na področju leposlovja, esejistike ali humanistike.
Prijavitelji na javnem pozivu JP4–
AD–2010 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so vsaj tri leta registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti
– JP58) na področju Republike Slovenije
in/ali v zamejstvu;
– da zagotavljajo, da bo katalog avtorja
izšel v najmanj 100 in največ 200 izvodih,
da bo pripravljen v skladu z uredniškimi
in založniškimi standardi ter bodo dokazni
primerki dostavljeni v tiskani in elektronski
obliki Javni agenciji za knjigo RS najkasneje do 30. marca 2011;
– da zagotavljajo javno dostopnost in
uporabo kataloga za nacionalne predstavitve Slovenije v tujini najmanj tri leta vsaj
v elektronski obliki;
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh upravičenih stroškov na projekt in
ne presegajo zneska v višini 2.000,00 EUR,
da bodo za izvedbo zaprošenega javnega
kulturnega projekta zagotovili najmanj 30%
delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali
drugih virov in da bodo imeli jasno in realno
izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni
projekt mora biti finančno uravnotežen, kar
pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki =
odhodki)!
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija z izjavo;
– da prijavljajo projekte, ki v letu 2010
oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na
katerem od razpisov ali pozivov JAK;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP4-AD-2010 prijavljajo samo
enkrat;
– da za isti projekt na javni poziv JP4–
AD–2010 poda vlogo le en prijavitelj;
– da pri prijavi na področje Promocija
slovenskih avtorjev v tujini upoštevajo opis
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področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega poziva JP4–AD–2010.
6.4. Pogoj za sodelovanje na javnem
pozivu JP4–AD–2010 za področje usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela
Prijavitelji na javnem pozivu JP4–
AD–2010 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so stanovska društva, ki opravljajo
dejavnosti, vezane na status ustvarjalcev
na posameznih področjih kulture, njihovo
reprezentativnost pa potrjuje število članov društva. Na pozivu lahko kandidirajo
stanovska društva, ki so uradno registrirana in delujejo na področjih, ki so predmet
javnega poziva;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Izjave (v primeru, da bo JAK naknadno zahteval uradno potrdilo, ga bo moral predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku);
– da prijavljajo projekt, v katerem aktivno sodelujejo najmanj trije predavatelji
oziroma izvajalci z referencami s področja
poziva;
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh upravičenih stroškov na projekt,
da bodo za izvedbo zaprošenega javnega
kulturnega projekta zagotovili najmanj 30%
delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali
drugih virov in da bodo imeli jasno in realno
izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni
projekt mora biti finančno uravnotežen, kar
pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki =
odhodki)!
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija z izjavo;
– da prijavljajo projekte, ki v letu 2010
oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na
katerem od razpisov ali pozivov JAK;
– da za isti namen in isti projekt namen
niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani do 30. marca 2011;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP4–AD–2010 prijavljajo samo
enkrat;
– da za isti projekt na javni poziv JP4–
AD–2010 poda vlogo le en prijavitelj,
– da pri prijavi za področje razvoj založniških standardov upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2
javnega poziva JP4–AD–2010.
6.5. Pogoji za sodelovanje na javnem
pozivu JP4–AD–2010 za področje štipendij
na področju literarne kritike
Prijavitelji na javnem pozivu JP4–
AD–2010 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS, da delujejo na področju literarne
kritike ter imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji;
Dokazilo: Odločba Ministrstva za kulturo
– da so v obdobju od vključno leta 2008
objavljali književne kritike v literarnih revijah, na kulturnih straneh dnevnega tiska
in v drugih medijih s kulturnimi vsebinami
v slovenskem jeziku;
– da v letu 2010 niso dobili delovne štipendije na projektnem razpisu JAK (JR4–
KNJIGA–2010).
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova uporaba
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7.1 Organizacija in izvedba rezidenčnih štipendij
Zap. št.

Kriteriji javnega poziva (RŠ)

Možno št.
točk

1.

Reference prijavitelja

25

2.

Reference pravne osebe v tujini, ki bo izvajala program rezidenčnih štipendij v tujini

40

3.

Število lokacij oziroma držav in jezikovnih skupin v tujini, kjer bodo potekali programi rezidenčnih štipendij

25

4.

Število rezidenčnih štipendij v tujini

10

Skupno število točk

100

7.2 Vzorčni prevodi
Zap. št.

Kriteriji javnega poziva (VP)

Možno št.
točk

1.

Reference prevajalca, s poudarkom na obsegu prevajalskega opusa v izbrani tuj jezik vzorčnega prevoda

40

2.

Reference prijavitelja ter reference knjižnega dela in avtorja/avtorjev dela, ki je predmet vzorčnega
prevoda

35

3.

Prednost bodo imeli vzorčni prevodi v angleščino, nemščino, španščino, francoščino, italijanščino, ruščino
in švedščino

5

4.

Načrt uporabe vzorčnega prevoda

20

Skupno število točk

100

7.3. Promocija slovenskih avtorjev v tujini
Zap. št.

Kriteriji javnega poziva (PT)

Možno št.
točk

1.

Reference založbe, s poudarkom na področju izdajanja del slovenskih avtorjev ter in objavljenih delih
izbranega avtorja,

20

2.

Reference avtorja in prevajalca/-ev v tuj jezik, s poudarkom na prevodih prevajalca v izbrani tuj jezik
kataloga v obdobju 2008–2010

30

3.

Predstavitev zasnove kataloga (predstavitev tipične strani, vključenost biografije avtorja, povzetkov in
odlomkov iz del, odlomkov iz kritik, ilustracij in fotografij)

35

4.

Prednost bodo imeli katalogi v angleščini, nemščini, španščini, francoščini, italijanščini, ruščini in švedščini

5

5.

Realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt gleda na obseg in vsebino

10

Skupno število točk

100

7.4. Usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela
Zap.
št.

Kriteriji javnega poziva (U)

Možno št.
točk

1.

Vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta z vidika usposabljanja avtorjev in založnikov za uveljavljanje
avtorskega dela

45

2.

Reference prijavitelja in vključenih predavateljev oziroma izvajalcev, ki so udeleženi pri organizaciji, vodenju
in izvedbi projekta

35

3.

Realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt glede na obseg in vsebino

20

Skupno število točk

100

7.5. Štipendije na področju literarne kritike
Zap. št.

Kriteriji javnega poziva (LK)

Možno št.
točk

1.

Reference avtorjevega dela in obseg opusa na področju literarne kritike

40

2.

Reference založnikov revij in drugih medijev s kulturnimi vsebinami, v katerih je prijavitelj objavljal literarne
kritike v obdobju 2008–2010

30

3.

Prepoznavnost in umeščenost avtorjevega dela na področju literarne kritike v slovenskem kulturnem
prostoru

30

Skupno število točk

100

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izbrani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo
v postopku izbire javnega poziva JP4–
AD–2010 ocenjeni višje.
Kriteriji javnega poziva JP4–AD–2010 za
posamezna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
navedena najvišja možna višina doseženih
točk. Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani pa so lahko
projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki
so namenjena pozivu JP4–AD–2010.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva JP4–
AD–2010 obsega:
– besedilo javnega poziva JP4–
AD–2010;
– prijavne obrazce za posamezna področja poziva:
a) Organizacija in izvedba rezidenčnih
štipendij (RŠ)
– prijavni obrazec OBR1– RŠ Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2 – RŠ Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – RŠ Vzorec
pogodbe.
b)Vzorčni prevodi (VP)
– prijavni obrazec OBR1 – VP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – VP Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja
– prijavni obrazec OBR3 – VP Vzorec
pogodbe.
c) Promocija slovenskih avtorjev v tujini
(PT)
– prijavni obrazec OBR1 – PT Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – PT Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – PT Vzorec
pogodbe.
d) Usposabljanje avtorjev in založnikov
za uveljavljanje avtorskega dela (U)
– prijavni obrazec OBR1 – U Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – U Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – U Vzorec
poge) odbe.
Štipendije na področju literarne kritike
(LK)
– prijavni obrazec OBR1 – LK Predstavitev prijavitelja z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2 – LK Vzorec
pogodbe.
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP4–AD–2010
lahko zainteresirani v roku javnega poziva
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva:
a) Organizacija in izvedba rezidenčnih
štipendij (RŠ)
– prijavni obrazec OBR1– RŠ Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2 – RŠ Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,

– prijavni obrazec OBR3 – RŠ Vzorec
pogodbe.
b) Vzorčni prevodi (VP)
– prijavni obrazec OBR1 – VP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – VP Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja
– prijavni obrazec OBR3 – VP Vzorec
pogodbe.
c) Promocija slovenskih avtorjev v tujini
(PT)
– prijavni obrazec OBR1 – PT Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – PT Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – PT Vzorec
pogodbe.
d) Usposabljanje avtorjev in založnikov
za uveljavljanje avtorskega dela (U)
– prijavni obrazec OBR1 – U Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – U Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – U Vzorec
pogodbe.
e) Štipendije na področju literarne kritike
– prijavni obrazec OBR1 – LK Predstavitev prijavitelja z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2 – LK Vzorec
pogodbe.
9. Rok javnega poziva JP4–AD–2010 in
način oddaje vlog
Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na
naslov: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za JP4–AD–2010 in obvezno
navedbo področja – vzorčni prevodi, štipendije …). Na hrbtni strani ovojnice mora biti
navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov
(sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega poziva JP4–AD–2010 v Uradnem listu RS z dne 12. 11. 2010 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne roka
za oddajo prijav, ki je 18. 12. 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Prijavo je možno oddati osebno
na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in
12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP4–AD–2010!
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni poziv JP4–
ADP–2010, bo odpirala uradna oseba JAK,
pristojna za posamična področja poziva, po
vrstnem redu njihovega prispetja na posamično področje.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi
s 101. členom Zakona o uresničevanju jav-
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nega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
sedmih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku,
bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek
111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročil pristojnih strokovnih komisij JAK odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, osebno ali telefonsko, vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri pristojnih uslužbenkah:
Rezidenčne
štipendije

Katja Stergar:
katja.stergar(at)jakrs.si,
tel. 01/369-58-27,
Vzorčni prevodi Katja Stergar:
katja.stergar(at)jakrs.si,
tel. 01/369-58-27,
Promocija
Katja Stergar:
slovenskih
katja.stergar(at)jakrs.si,
avtorjev v tujini tel. 01/369-58-27,
Usposabljanje Tjaša Urankar:
avtorjev in
tjasa.urankar(at)jakrs.si,
založnikov
tel. 01/369-58-25,
Štipendije za
Vlasta Vičič:
literarne kritike vlasta.vicic(at)jakrs.si,
tel. 01/369-58-26.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 7-6/21/23
Ob-6725/10
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
14. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in
sodnih cenilcih (Uradni list, št. 7/02, 75/03,
72/05, 71/07, 84/08) in 12. člena Pravilnika
o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02,
75/03 in 71/07) objavlja imenovanja sodnih
izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev z dne 2. 11. 2010
Strokovno področje Gradbeništvo
1. Damjana Varšek, imenovana za sodno
izvedenko za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Visoke gradnje, Stavbarstvo, Ocena investicij in finančna presoja na
področju gradbeništva, Operativa in projektiranje, Stavbna zemljišča, Komunala, Zaključna dela in sodno cenilko za strokovno
področje Gradbeništvo, podpodročje Visoke
gradnje, Nepremičnine, Ocena investicij in
finančna presoja na področju gradbeništva,
Operativa in projektiranje, Stavbna zemljišča, Komunala, Zaključna dela,
2. Eva Medved, imenovana za sodno
izvedenko in sodno cenilko za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Gradbeni
objekti, Stavbna zemljišča,
Strokovno področje Umetnost
3. mag. Albin Kovačič, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
strokovno področje Umetnost, podpodročje
Likovna umetnost 20. stoletja,
4. Milena Zlatar, imenovana za sodno
izvedenko in sodno cenilko za strokovno
področje Umetnost, podpodročje Likovna umetnost 20. stoletja, Sodobna likovna
umetnost,
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Strokovno področje Medicina
5. dr. Joško Osredkar, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Medicina, podpodročje Doping, Laboratorijska
medicina,
6. Vojin Milojković, dr. med., imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
Medicina, podpodročje Nevrokirurgija,
7. Marjeta Kladnik – Jene, dr. med., imenovana za sodno izvedenko za strokovno
področje Medicina, podpodročje Sodna medicina,
8. Klemen Grabljevec, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Medicina, podpodročje Fizikalna in rehabilitacijska medicina,
9. dr. Pero Zanchi, dr. med., imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
Medicina, podpodročje Splošna kirurgija,
10. mag. Mladen Vrabič, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za strokovno
področje Medicina, podpodročje Psihiatrija,
11. Mohsen Hussein, dr. med., imenovan
za sodnega izvedenca za strokovno področje Medicina, podpodročje Ortopedija,
Strokovno področje Gradbeništvo
12. Sanja Burnazović, imenovana za
sodno izvedenko za strokovno področje
Gradbeništvo, podpodročje Visoke gradnje,
Stavbarstvo, Ocena investicij in finančna
presoja na področju gradbeništva, Operativa in projektiranje, Stavbna zemljišča, Zaključna dela,
13. Germana Leben, imenovana za sodno izvedenko za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Visoke gradnje,
Strokovno področje Zdravstvo
14. Sabina Bricelj Čelan, imenovana za
sodno izvedenko za strokovno področje
Zdravstvo, podpodročje Bolnišnična zdravstvena nega, Organizacija dela v zdravstvu,
Strokovno področje Religija
15. dr. Gregor Lesjak, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Religija, podpodročje Nova religijska gibanja,
Strokovno področje Geologija
16. dr. Magda Čarman, imenovana za
sodno izvedenko za strokovno področje Geologija, podpodročje Inženirska geologija,
Geotehnika,
Strokovno področje Prirejanje posebnih
iger na srečo
17. Aljoša Krupenko, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Prirejanje posebnih iger na srečo, podpodročje
Igralništvo – Igralni avtomati,
Strokovno področje Ekologija
18. mag. Aleš Globevnik, imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
Ekologija, podpodročje Hrup in vibracije,
Strokovno področje Gradbeništvo
19. Marija Lipovšek, imenovana za sodno cenilko za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine, ocena
investicij in finančna presoja na področju
gradbeništva, Tesarstvo in krovstvo, Visoke
gradnje,
20. mag. Boris Pavličič, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine,
Srbski jezik
21. Salinda Mrkajić, imenovana za sodno
tolmačko za srbski jezik,
Hrvaški jezik
22. Ivana Zorman Žižak, imenovana za
sodno tolmačko za hrvaški jezik,
Črnogorski jezik
23. Marija Leskovec Sindičič, imenovana
za sodno tolmačko za črnogorski jezik,
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Angleški jezik
24. Brina Zapušek, imenovana za sodno
tolmačko za angleški jezik,
Albanski jezik
25. Ganimet Shala, imenovana za sodno
tolmačko za albanski jezik,
Ruski jezik
26. dr. Jelena Kabanova, imenovana za
sodno tolmačko za ruski jezik,
Nemški jezik
27. Petra Plesec, imenovana za sodno
tolmačko za nemški jezik,
Italijanski jezik
28. Peter Szabo, imenovan za sodnega
tolmača za italijanski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-6/2010/22
Ob-6729/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. dr. Radovana Starca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina – interna medicina, z dnem
28. 10. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 3528-19/2010
Ob-6692/10
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list
št. 2/02, 41/05 in 92/05), 19., 27. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in št. 55/09), 26. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 55/09, 100/09 in 49/10) in 8. člena
Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem
ali uporabo (Uradni list RS, št. 31/08) in na
osnovi mnenja Odbora za finance in premoženjske zadeve z dne 30. 9. 2010 je Občinska uprava Občine Ajdovščina dne 1. 10.
2010 sprejela
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
za izvajanje gostinske dejavnosti
1. Najemodajlec: Občina Ajdovščina,
5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta najema in lokacija:
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor s sanitarijami za osebje, izvedenem do
IV. gradbene faze, ki se nahaja v pritličju
vzhodne tribune Nogometnega stadiona Ajdovščina na parc. št. 369, k.o. Ajdovščina
in sicer za namene ureditve gostinskega
lokala. Poslovni prostor meri 35 m2, sanitarije za osebje pa 5 m2. Stranke lokala bodo
uporabljale sanitarije, ki so namenjene tudi
obiskovalcem prireditev na nogometnem
stadionu. Skupaj s poslovnimi prostori se
oddaja v najem tudi del zunanjih površin
neposredno pred lokalom, v izmeri 31,5 m2,
za ureditev letnega vrta.
3. Najmanjša ponudena mesečna najemnina
Najmanjša ponudbena mesečna najemnina znaša 400,00€.
Dosežena najemnina se bo poračunavala z investicijskimi vlaganji najemnika v poslovni prostor.
Morebitna neodplačana vlaganja (poračun z najemnino), se bodo najemniku po
preteku najema povrnila.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba
za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja najema.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani najemnik predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet najema;
– ponudbeno mesečno najemnino;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenija za samostojne podjetnike, kjer bo
razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje gostinske dejavnosti;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe:
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
6. Rok sklenitve najemne pogodbe: izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem
obvestilu Najemni čas prične teči s pričetkom obratovanja lokala, vendar najkasneje
v roku šest mesecev po sklenitvi najemne
pogodbe.
7. Drugi pogoji:
a) Najemnik poslovnih prostorov bo
moral prostore preurediti v lokal in pričeti
z obratovanjem najkasneje v roku 6 mesecev od podpisa najemne pogodbe. Rok
ureditve prostora in pričetek obratovanja je
bistvena sestavina najemne pogodbe. Vsa
investicijska vlaganja mora predhodno potrditi Občina Ajdovščina.
b) Najemnik mora sam na lastne stroške
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske
dejavnosti.
c) Vse stroške obratovanja (uporaba
električne energije, poraba vode, ogrevanje
itd.) nosi najemnik, ki si bo moral tudi namestiti odštevalne števce za porabljeno vodo in
električno energijo.
d) O souporabi sanitarij in kritju stroškov
souporabe sanitarij za goste bo najemnik
moral skleniti pogodbo z upravljalcem nogometnega stadiona – trenutno Nogometni
klub Primorje Ajdovščina.
e) Prostori se oddajo v najem po načelu
videno-najeto.
f) Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
e) Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje
v najem vse do sklenitve pravnega posla.
g) O odločitvi najemodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 15. 12.
2010.
h) Za sestavo najemne pogodbe poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med najemodajalcem in najemnikom, se opredelijo
v pogodbi.
8.
Varščina:
ponudniki
morajo
v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini
800,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi
RS za javna plačila. Vplačana varščina se
uspelemu ponudniku vračuna v najemnino,
neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši
ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe
oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina.
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9. Rok za oddajo ponudbe in datum ogle-

Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do ponedeljka, 29. 11. 2010 do
10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
Ogled lokala je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek,
22. 11. 2010 od 10. do 11. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-6693/10
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
sprejetega Letnega načrta razpolaganja
z občinskim nepremičnim premoženjem za
leto 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine – stanovanja
1. Prodajalec: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje je:
– enosobno stanovanje v zgradbi Braslovče 39, na parc. št. 28/5, k.o. Braslovče,
v izmeri 39,89 m2, za katerega je izhodiščna
cena 18.000,00 EUR.
Izhodiščna vrednost je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca
gradbene stroke.
Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
3. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet
nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva
bremenijo prodajalca.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
prodajalca, št. 01351 – 0100004434. Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, neizbranim pa se brez obresti
vrne v roku 8 dni po izboru.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb.

e) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla.
f) Uspešni ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe, skleniti prodajno pogodbo.
g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe ali
če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Braslovče in velja, da
je kupec odstopil od pogodbe.
6. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemnik
stanovanja.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 25. 11. 2010,
do 12. ure, na naslov: Občina Braslovče,
Braslovče 22, 3314 Braslovče. Na zaprti
kuverti mora biti vidna oznaka: »Ne odpiraj –
ponudba za nakup nepremičnine«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine na Občini Braslovče, tel. 03/703-84-00.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Braslovče
Št. 478-269/2010
Ob-6694/10
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.
US: U-I-267/09-19 in 51/10), 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16), 43. do
47. člena Uredbe o stvarnem premoženju
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in
49/10), ki jo zastopa župan Franc Bogovič,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v Poslovni coni
Drnovo-zahod (Velika vas)
I. Predmet prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je šest
zemljišč na območju proizvodnih dejavnosti
za poslovne in poslovno proizvodne objekte:
a) Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc. št. 2036/17 – dvorišče, v izmeri
163 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1058, k.o. Senuše;
b) Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc. št. 2036/18 – dvorišče, v izmeri
3850 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1058, k.o. Senuše;
c) Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc. št. 2036/19 – dvorišče, v izmeri
2337 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1058, k.o. Senuše;
d) Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc. št. 2045/15 – dvorišče, v izmeri
1850 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1058, k.o. Senuše;
e) Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc. št. 2045/16 – dvorišče, v izmeri
1599 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1058, k.o. Senuše;
f) Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc. št. 2069/123 – dvorišče, v izmeri
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7904 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1058, k.o. Senuše.
Za vse zgoraj navedene gradbene parcele v skupni površini 1 77 03 m2 je izklicna
cena 354.060,00 EUR oziroma 20 EUR/m2.
Vse navedene nepremičnine se prodajajo
kot celota in ne kot posamezne nepremičnine (vsak sodelujoč ponudnik mora podati
ponudbo za vseh šest predmetnih nepremičnin skupaj).
V izklicno ceno ni vključen 20% davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec. DDV
in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
Prodajalka Občina Krško je na vseh
zgoraj navedenih nepremičninah zemljiško
knjižna lastnica v deležu do celote (1/1).
Lokacija zemljišč je južno od mesta Krško, na desnem bregu reke Save, v območju gramoznice. Zemljišča so od avtocestnega priključka oddaljena manj ko 1 km, od
državnega železniškega omrežja ca. 5 km,
do najbližjega javnega letališča/heliporta za
mednarodni zračni promet ca. 110 km.
Na predmetnih zemljiščih so v veljavi
Prostorsko ureditveni pogoji za območje
Občine Krško. Na podlagi omenjenega prostorskega akta in strokovnih podlag je bila
izdelana projektna dokumentacija za komunalno opremljanje poslovne cone, na podlagi katere se bo gradila komunalna, cestna
in ostala infrastruktura. Skladno z omenjeno
dokumentacijo bo na zemljiščih možen priklop na električno omrežje v skupni moči
1000 kVA. Zemljišča bodo opremljena tudi
z meteorno, fekalno kanalizacijo, optičnem
omrežjem, vodovodom, sodobno cestno
povezavo ter z ostalo potrebno komunalno
infrastrukturo.
Predmeti prodaje imajo status nezazidanega stavbnega zemljišča. Zemljišča so
opredeljena kot stavbna, namenjena pro
izvodnim dejavnostim. Zemljišča, ki so predmet prodaje so že delno komunalno opremljena. Skladno s že navedenim bo obseg
izgradnje potrebne komunalne infrastrukture ter rok in financiranje izgradnje določen
v programu opremljanja.
II. Plačilni pogoji in višina varščine
1. Rok plačila kupnine določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Občine Krško:
– najkasneje v roku 30 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško listino se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiško
knjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina
Krško obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
2. Najugodnejši ponudnik mora skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri in poziva k podpisu prodajne pogodbe in plačati kupnino
v pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec pogodbo razveljavi, varščina pa v tem
primeru zapade v korist Občine Krško. Po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani
ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku
30 dni od sklenitve pogodbe na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slove-
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nije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar varščina prav
tako zapade v korist Občine Krško. Pogoji
iz tega javnega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe.
3. Pred oddajo ponudbe mora ponudnik
plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije, št.:
011000100008197 z navedbo »Varščina za
javno zbiranje ponudb – nepremičnine v PC
Drnovo-zahod«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti
vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani
ponudnik odstopi od nakupa nepremičnin in
ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine
v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško.
4. Pravice in obveznosti pogodbenih
strank se podrobneje opredelijo v kupoprodajni pogodbi.
III. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo identifikacijskih podatkov:
za fizične osebe – ime, priimek, naslov,
EMŠO in davčno številko; za pravne osebe
– firmo, sedež, matično številko in davčno
številko,
– ponujeno ceno v višini, ki je najmanj
enaka izhodiščni ceni za vseh šest nepremičnin skupaj,
– program za razširitev dejavnosti, ki
vsebuje opis dejavnosti in število zaposlenih,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ
30 dni),
– potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 1. 2011,
– izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Pri nepopolnih ponudbah bodo
ponudniki pozvani k dopolnitvi. V primeru
nepravočasne ponudbe je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudbe pod izklicno
ceno ne bodo upoštevane.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 29. 11. 2010 do 12. ure
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako
»Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin v PC Drnovo-zahod (Velika vas)«. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje.
Komisijsko odpiranje ponudb in izbira
ponudnika bo potekalo dne 30. 11. 2010 ob
12. uri, v prostorih Občine Krško.
IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in
kriteriji izbire
Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
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1. V ponudbi navedejo ceno v višini, ki je
najmanj enaka izhodiščni ceni,
2. Nakup predmetnih nepremičnin, navedenih v I. točki je možen le v celoti in ne
posamično (vsak sodelujoč ponudnik mora
podati ponudbo za vseh šest predmetnih
nepremičnin skupaj).
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišč umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določena v javnem
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
4. V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan določi, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za isto parcelo.
5. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija,
ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Občina Krško si pridržuje pravico, da
z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za
to navedel razloge. Obveznost prodajalca,
da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom
je izključena.
8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji zemljišča.
9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
stavbnega zemljišča.
10. Občina Krško si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča in
služnostno pravico za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno
infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo.
11. Nepremičnine so na naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
12. Izbrani ponudnik bo na zahtevo Občine Krško ali plačal komunalni prispevek
v sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja
ali pristopil k podpisu pogodbe o opremljanju.
13. Merila oziroma kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika so cena in dejavnost.
14. Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki:
– ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar
najmanj v višini izklicne cene,
– ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje
več delovnih mest,
– ki bodo na pridobljenem zemljišču
opravljali proizvodno dejavnost,
– ki bo utemeljili hitrejšo realizacijo s svojim programom,
– ki bodo razširjali dejavnost na lokaciji.
V. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb dobijo interesenti na Občini Krško

na tel. 07/49-81-271 pri Petri Povše. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno na spletni strani Občine Krško
in v Uradnem listu RS.
Občina Krško
Št. 0242/2010
Ob-6695/10
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, objavlja na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, s spremembami in
dopolnitvami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 101/08,
s spremembami in dopolnitvami)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat. številka: 1719572000, ID za
DDV: SI41717031.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana,
matična številka: 1719572000, ID za DDV:
SI41717031.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb
je naslednja nepremičnina: trisobno stanovanje št. 8, v izmeri 63,40 m2 v I. nadstropju
stavbe, na naslovu Ciril Metodov trg 15, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na
zemljišču, skupnih delih in napravah stavbe,
na naslovu Ciril Metodov trg 15.
2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
2.3. Izhodiščna cena: 83.500,00 EUR.
2.4. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnine, ki
ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik v podaljšanem roku ne podpiše
pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest. Vpis
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiški knjigi bo možen po vzpostavitvi
etažne lastnine, za kar je dolžan poskrbeti
kupec in po naknadni izstavitvi ustreznega
zemljiškoknjižnega dovolila s strani prodajalca.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-6520972441, sklic
na številko 1201-0000, najkasneje v roku
30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg
ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči 2% davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na
izdanem zemljiškoknjižnem dovolilu, ki bo
izdano naknadno ter stroške vzpostavitve
etažne lastnine in vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami do ponedeljka,
29. 11. 2010. V primeru, da ponudba ne bo
oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine – stanovanja št. 8 na naslovu
Ciril Metodov trg 15« na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-6520972441, sklic na
številko 1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Ciril Metodov
trg 15«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova

3, 1000 Ljubljana: kontaktna oseba Tanja
Geltar, tel. 01/306-15-49 ali Aleš Tomažin,
tel. 01/306-15-86.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nakupom nepremičnine je možen
po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe v četrtek, dne 2. 12. 2010, s pričetkom
ob 10. uri na sedežu organizatorja javnega
zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. 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 javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni
strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.
ljubljana.si).
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-6700/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(ZSPDPO – Uradni list RS, št. 14/07) in 43.
do 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10) ter
na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Preddvor št. 551 z dne 26. 11. 2009,
objavlja Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanjskega prostora
v lasti Občine Preddvor
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, 4205 Preddvor.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je:
– nepremičnina z ident. št. 15.E – stanovanje št. 15 v 3. etaži s shrambo številka 15 v kleti (skupna neto tlorisna površina 83,95 m2, od tega stanovanje 57,77 m2,
balkon 22,50 m2, klet 3,68 m2), ki je vpisana
v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Kranju v vložek št. 1201/15, k.o. Breg ob Kokri
in se v naravi nahaja na naslovu Breška pot
2b, 4205 Preddvor, skupaj z
– nepremičnino parc. št. 334/31, k.o.
Breg ob Kokri, ki v naravi predstavlja parkirno mesto št. 15 (z v zemljiški knjigi vpisanimi
bremeni).
Izhodiščna cena predmeta prodaje je
120.000,00 €. V ceno ni vštet 2% davek na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: vrsta pravnega
posla je prodaja stvarnega nepremičnega
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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 Občina Preddvor zadrži njegovo varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini: ponudniki
morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene na račun Občine Preddvor, št.
IBAN SI56 0129 5010 0006 887 pri Banki
Slovenije s pripisom »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb«.
5. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Plačana varščina se bo uspelemu, najugodnejšemu ponudniku vštela v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem javnem
zbiranju ponudb.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv
in sedež, telefonsko številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, navedbo podpisnika pogodbe oziroma zakonitega
zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS ali v državi članici EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS ali državljanstvu države članice EU;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
dva meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno označiti rok
vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
7. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
8. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe na račun Občine Preddvor, št.
IBAN SI56 0129 5010 0006 887 pri Banki
Slovenije. 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 na naslov Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
v zaprti ovojnici najkasneje do 8. 12. 2010
do 10. ure z oznako »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb za prodajo stanovanja«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo Občina Preddvor obvestila ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku
za oddajo ponudb iz 9.a točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
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c) Ne glede na prejšnji odstavek, komisija, pooblaščena za izvedbo postopka,
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo.
d) Občina Preddvor na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji predmeta prodaje 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 Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, 8. 12. 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 postopka
zbiranja javnih ponudb za prodajo v 2. točki
navedenega predmeta prodaje.
f) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec Občina Preddvor. V nasprotnem
primeru lahko Občina Preddvor k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika 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: za vsa dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in njegovim ogledom je pristojen direktor občinske uprave, Marko Bohinec, ki je dosegljiv
v času uradnih ur, na tel. 04/275-10-00.
Občina Preddvor
Št. 352-0007/2010-2
Ob-6703/10
Občina Gornji Grad objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10),
Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za
leto 2010 (Uradno glasilo zgornjesavinjskih
občin, št. 10/09 in 6/10) in Letnega načrta
pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Gornji Grad, Attemsov trg
3, 3342 Gornji Grad, tel. 03/839-18-50,
faks 03/839-18-64, e-pošta: obcina@gornjigrad.si, matična številka: 5883776, ID št. za
DDV: SI89964268.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Predmet prodaje je garsonjera s kletjo, v četrti etaži poslovno-stanovanjskega
objekta, ki se nahaja na naslovu Attemsov
trg 8, 3342 Gornji Grad, v neposredni bližini
središča naselja.
Poslovno-stanovanjska stavba, v kateri
se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta
1988.
Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe, je obremenjena z najemnim razmerjem
za nedoločen čas.
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Zemljiško knjižni podatki:
k.o. Gornji Grad
Nepremičnina

ZKVL

Oznaka

Vrsta rabe

14.E

649/1

Attemsov trg 8, 3342
Gornji Grad

stanovanjska

Skupaj

m2
30,36
30,36

Izklicna cena za nepremičnino znaša
19.980 €.
2.2. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje s kletjo, v četrti etaži poslovno-stanovanjskega objekta, ki se nahaja na naslovu
Attemsov trg 8, 3342 Gornji Grad, v neposredni bližini središča naselja.
Poslovno-stanovanjska stavba, v kateri
se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta
1988.
Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe, je obremenjena z najemnim razmerjem
za nedoločen čas.
Zemljiško knjižni podatki:
k.o. Gornji Grad
Nepremičnina

ZKVL

Oznaka

Vrsta rabe

16.E

649/1

Attemsov trg 8, 3342
Gornji Grad

stanovanjska

Skupaj

m2
48,91
48,91

Izklicna cena za nepremičnino znaša
30.960 €.
Vse izklicne cene so v netto vrednosti,
brez DDV.
2.3. Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnini, navedeni v točki 2, znaša
200,00 €.
3. Udeležba na javni dražbi
3.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi tako, da najkasneje do
1. 12. 2010, do 10. ure, po pošti v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj, javna
dražba« s pripisom na hrbtni strani ovojnice
ime in priimek dražitelja oziroma osebno na
sedež Občinske uprave Občine Gornji Grad,
pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, staro največ 30 dni (samo pravne osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.)
oziroma matično številko (pravne os. in s.p.)
in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev te javne
dražbe.
3.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
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– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni
dražbi.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača
na EZR Občine Gornji Grad, odprt pri UJP
Žalec, št.: 01230-0100018802, z navedbo
»varščina za javno dražbo«, z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino,
drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo,
se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi, brez obresti.
5. Pravila javne dražbe:
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju: komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
6. Sklenitev prodajne pogodbe:
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Gornji Grad.
Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v točki 2. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh
po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Gornji Grad njegovo
varščino.

Rok za sklenitev prodajne pogodbe se
ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko
potreben, da se o uveljavljanju predkupne
pravice izjavi predkupni upravičenec.
Predkupnemu upravičencu bo ponujen
odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za
enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli
dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno
pogodbo, se mu varščina všteje v znesek
kupnine, v nasprotnem primeru se mu brez
obresti vrne v roku 10 dni od izteka roka za
uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba
se v tem primeru sklene v roku 15 dni od
izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da predkupne pravice ne bodo
uveljavljali.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Občina Gornji Grad.
7. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora kupnino plačati v roku
30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne
pogodbe na EZR občine, odprt pri UJP Žalec, št. 01230-0100018802. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete
prodaje pod točko 2.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 1. 12.
2010 in bo potekala v sejni sobi Občine Gornji Grad, s pričetkom ob 13. uri, za dražbo
nepremičnine pod točko 2.1., in ob 13.30,
za dražbo nepremičnine pod točko 2.2. Vse
dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo na
tel. 03/839-18-50 (kontaktna oseba Erika
Podbrežnik), faks 03/839-18-64, e-pošta:
obcina@gornji-grad.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Gornji Grad
Št. 352-80-0006/2006-203
Ob-6709/10
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
100/09) in Sklepa Občinskega sveta Občine
Ravne na Koroškem št. 032-0-0012/2008,
z dne 24. 9. 2008, Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina,
del poslovne stavbe na naslovu Gledališka
ulica 6 in 4, Ravne na Koroškem z ident.
št. 882-102-3 in 882-102-4 z neto tlorisno
površino 880,29 m2, ki stoji na zemljišču
parc. št. 126/5, k.o. Ravne, s pripadajočim
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zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271 m2 in
parc. št. 126/4, v izmeri 866 m2, k.o. Ravne.
Celoten objekt je vpisan v kataster stavb,
sestavlja ga pet etažnih delov, vendar se
prodaja brez treh etažnih delov. Iz prodaje
so izločeni naslednji deli; stanovanje z ident.
št. 882-102-1 in toplotna podpostaja z ident.
št. 882-102-5, ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni stavbi ter stanovanje z ident.
št. 882-102-2, ki se nahaja v pritličju glavne
zgradbe. Na lokaciji je možna stanovanjska
in mirna poslovna dejavnost.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun,
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako
»Ponudba za nakup poslovne stavbe – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, parcelacije,
cenitev);
6. izhodiščna cena za nepremičnino je
234.082,82 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
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obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na
tel. 02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: irena.dosen@ravne.si
12. Javno odpiranje ponudb bo dne
30. 11. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2010-2
Ob-6162/10
I. V evidenci statutov sindikatov se pri
sindikatu ZSSS sindikat kovinske in elektro
industrije Slovenije, Sindikat Regulator Brežice, s sedežem v Brežicah, ki je v evidenci
vpisan pod zaporedno št. 13/1993, vpiše
sprememba naziva sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: SKEI – Sindikat podjetja TA Regulator Brežice, Orliška 13, 8250 Brežice.
Pravila sindikata SKEI – Sindikata podjetja TA Regulator Brežice, Orliška 13,
8250 Brežice, z dne 24. 5. 2010, so dne
4. 10. 2010 sprejeta v hrambo pri Upravni
enoti Brežice in vpisana v evidenčni knjigi
pravil oziroma statutov sindikatov, Upravne
enote Brežice, pod zap. št. 1/2010.
Št. 101-3/2010-3
Ob-6618/10
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo nova pravila Sindikata KŽI
družbe Radenska d.d., s sedežem Boračeva 37, 9502 Radenci, vpisana v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
56, z nazivom Pravila sindikata družbe
Radenska d.d. Radenci, s sedežem Boračeva 37, 9502 Radenci.
2. Nova pravila so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 28. 10. 2010, pod
zaporedno številko 56, z nazivom Pravila
sindikata družbe Radenska d.d. Radenci.
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Objave gospodarskih družb
Ob-6696/10
V skladu z določili 586. člena ZGD-1
uprava prevzemne družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, in poslovodstvo prevzete družbe Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje
d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
obveščata delničarje, da je bila sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani dne
26. 10. 2010 predložena pogodba o pripojitvi družbe Mladinska knjiga, Sestavljeno
podjetje d.o.o. k družbi Mladinska knjiga Založba d.d., ki sta jo uprava prevzemne družbe in poslovodstvo prevzete družbe sklenili
v notarskem zapisu dne 26. 10. 2010. Pogodbo je pred tem na korespondenčni seji
dne 3. 11. 2010 pregledal nadzorni svet
prevzemne družbe in sprejel pisno poročilo
o pripojitvi.
Vsi delničarji prevzemne družbe Mladinska knjiga Založba d.d. imajo od objave
tega obvestila dalje do dne 13. 12. 2010
pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe, vsak delovni dan, med 8.
in 15. uro. Družba bo vsakemu delničarju na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis teh listin.
Mladinska knjiga Založba d.d. bo kot
edini družbenik prevzete družbe Mladinska
knjiga, Sestavljeno podjetje d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, v torek, dne
14. 12. 2010, odločal o soglasju k pripojitvi.
Prevzemna družba je imetnik 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, zato v skladu z določili drugega odstavka 599. člena uprava prevzemne
družbe ni zahtevala, da bi o soglasju za
pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala, lahko v enem mesecu od dneva,
ko je edini družbenik prevzete družbe odločal o soglasju k pripojitvi (to je od dne
14. 12. 2010), zahtevajo sklic skupščine
prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju
za pripojitev.
Mladinska knjiga Založba d.d.
Predsednik uprave
Peter Tomšič
Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje
d.o.o.
Direktorica
Maja Praprotnik
Ob-6728/10
Komet Metlika d.d. – v likvidaciji, Rosalnice 1, 8330 Metlika, objavlja poziv upnikom, za prijavo terjatev.
Skladno z določilom 402. člena ZGD-1
je skupščina družbe Komet Metlika d.d. dne
25. 10. 2010 sprejela sklep o prenehanju in
začetku likvidacije družbe.
Vpis v sodni register je bil opravljen
3. 11. 2010.
Pozivam vse upnike družbe, da svoje
terjatve prijavijo v roku 30 dni ob objave na
naslov: Komet Metlika – v likvidaciji, Rosalnice1, 8330 Metlika.
Komet Metlika d.d. – v likvidaciji,
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6701/10
V skladu s 520. členom ZGD-1, družba
Aleatorium, podjetje za turizem in igralništvo, d.o.o., Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, matična št. 1834673000 objavlja
sklep: Osnovni kapital družbe se po postopku rednega zmanjšanja osnovnega
kapitala zmanjša iz 438.157,23 EUR za
230.152,23 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 208.005,00 EUR. Direktorica družbe
poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.
Aleatorium d.o.o.
direktorica Nataša Krstić

Sklici skupščin
Ob-6697/10
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d. sklicuje uprava
16. skupščino delničarjev
družbe SVEA
Lesna industrija Litija, d.d.,
ki bo dne 13. 12. 2010, ob 12. uri, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep:
za predsednika skupščine se izvoli Franc
Adamčič, za preštevalca glasov se imenujeta Davorin Visočnik in Slavka Martinčič,
skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša 831.948,25 EUR in je razdeljen na
625.525 kosovnih delnic, se zmanjša za
206.423,25 EUR, tako da novi znesek osnovnega kapitala znaša 625.525,00 EUR.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je prenos zneska zmanjšanja iz osnovnega
kapitala v kapitalske rezerve. Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala je uskladitev sestave kapitala družbe glede na stanje in
poslovanje družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede po postopku poenostavljenega
zmanjšanja osnovnega kapitala na podlagi vmesna balance stanja z dne 30. 6.
2010, v skladu s 379. členom ZGD-1. Celoten znesek zmanjšanja osnovnega kapitala
206.423,25 EUR se prenese v kapitalske
rezerve družbe.

b) Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da uskladi določbe statuta družbe s sklepi o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo
uprave družbe SVEA Lesna Litija d.d., Breg
pri Litiji 53, Litija, prijavili svojo udeležbo na
skupščini družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani,
in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo s pisnim pooblastilom, ki
mora biti ves čas pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi in širitve dnevnega
reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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.
Delničarji lahko v skladu z določbo 300.
in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave
družbe in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti.
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V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Sklic skupščine in gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Breg pri Litiji 53, 1270 Litija, vsak
delavnik, od 8. do 12. ure.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
Boštjan Bedrač, inž. les.
Ob-6698/10
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
17. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d.,
Inženiring in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v ponedeljek, 13. 12. 2010, ob
11. uri, na sedežu družbe, na Savski cesti
13, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določita Darja Gračner in Marko Vouk. Skupščini prisostvuje notar Alojz
Vidic.
2. Preoblikovanje družbe iz d.d. v d.o.o.
Predlog sklepa:
Družba Stilles d.d., Inženiring in notranja
oprema Sevnica, Savska cesta 13, Sevnica
se preoblikuje iz delniške družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo.
Firma družbe se glasi Stilles d.o.o., Inženiring in notranja oprema Sevnica, skrajšana firma pa je Stilles d.o.o.
Sedež ostaja isti, kot je bil doslej, to je
Sevnica.
Dosedanji direktor Teraž Štefan, Krulejeva ulica 11, Sevnica, ostaja direktor tudi
v bodoče.
Kapital družbe ostaja enak, in sicer
2.869.596,06 EUR, in je v lasti edinega
družbenika AFP trgovsko podjetje d.o.o.,
Sela 2, Dobova.
Ukine se nadzorni svet družbe.
Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe
Stilles d.o.o., Inženiring in notranja oprema
Sevnica, v besedilu, ki je priloga notarskega
zapisnika skupščine.
Družba bo v skladu s tretjim odstavkom
648. člena ZGD-1, v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1, od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali,
pridobila vse njihove poslovne deleže za
denarno odpravnino v višini 2,50 EUR za
vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem, in sicer najkasneje v roku treh
mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Pravico do denarne
odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje
preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji,
ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila
o preoblikovanju družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajništvu uprave,
in sicer vsak delovni dan, od 8. do 14. ure,

od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 9. 12. 2010.
Stilles d.d., Inženiring in notranja
oprema Sevnica
Uprava – direktor
Štefan Teraž
Ob-6699/10
Uprava delniške družbe Kompas Celje,
turistično podjetje d.d., Celje, Glavni trg 1,
na podlagi 295. člena ZGD in 38. in 39. člena statuta družbe sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 16. 12. 2010, ob 12. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti,
2. točka – Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009,
3. točka – Podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu,
4. točka – Izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: Za predsednico skupščine se
izvoli Karin Špiljak, za preštevalki glasov
Nina Grosar in Irena Lešnik.
K 2. točki: Skupščina družbe se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2009.
Bilančna izguba po stanju na dan 31. 12.
2009 za poslovno leto 2009 ostane v celoti
nepokrita.
K 3. točki: Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2009.
K 4. točki: Zaradi izteka mandata se za
nova člana izvolita Nataša Bukorovič in Robert Remše.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe vsak delavnik, od 9. do 12. ure,
do dneva zasedanja skupščine.
Kompas Celje d.d. Celje
Uprava
Ob-6702/10
Na podlagi 25. člena Statuta delniške
družbe Razvojni zavod d.d. sklicujem
redno letno skupščino delničarjev
družbe,
ki bo v sredo, 15. 12. 2010, ob 9. uri,
na sedežu družbe, v Trzinu, Blatnica 1,
z naslednjim dnevnim redom:
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1. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Tatalovič Žarko.
Za preštevalca glasov se imenuje Gregor
Končan.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe o preveritvi poslovnega poročila direktorja za poslovno leto 2009, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice
direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1:
Predlagatelj: direktor družbe
1.a Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi poslovnega
poročila družbe za poslovno leto 2009.
1.b Bilančni dobiček družbe, dosežen v poslovnem letu 2009, v višini
6.679,31 EUR, ostane nerazporejen.
1.c Skupščina za poslovno leto 2009 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe
in direktorju družbe.
3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa št. 2:
Predlagatelj: direktor družbe.
3.a: V dosedanjem statutu družbe se črta
besedilo 25. člena in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Skupščino je treba sklicati v primerih,
določenih z zakonom ali statutom in takrat,
če je to v korist družbe.
Delničarji uresničujejo svoje pravice
v zadevah družbe na skupščini, če zakon
ne določa drugače.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Skupščina odloča o:
– sprejemu letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta,
– spremembah statuta,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje
kapitala,
– prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa ta statut, oziroma v drugih
zadevah, ki jih določa zakon.
Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega
poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni
svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini; v tem primeru morajo
biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži
skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave
in nadzornega sveta.
Skupščina odloča o uporabi bilančnega
dobička na predlog uprave in nadzornega
sveta. Pri odločanju o uporabi bilančnega
dobička ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto
letno poročilo.
Kadar skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo razkriti podatke o prejemkih uprave in nadzornega sveta in ravnati po določilih petega
odstavka 294. člena ZGD-1.
S sklepom o uporabi bilančnega dobička
se sprejeto letno poročilo ne spremeni.
Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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O podelitvi razrešnice posameznemu članu
se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina
ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni
deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala.
S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu. Zahtevki iz naslova odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi
proti osebam, ki jim je skupščina podelila
razrešnico.
Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička.
Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz triintridesetega člena tega statuta. Letno poročilo
in poročilo nadzornega sveta morata biti od
objave sklica skupščine dalje dostopni delničarjem na sedežu družbe. V objavi sklica se
objavi kraj, kjer je dostopno letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta. Na delničarjevo
zahtevo je treba temu najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno izročiti prepis letnega poročila in poročila nadzornega sveta.
Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in
o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih
po koncu poslovnega leta.
Če skupščina upravi oziroma posameznemu članu uprave ne podeli razrešnice,
se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.
O sklicu skupščine odloči uprava. V sklicu skupščine morajo biti vsebovane vse navedbe, kot jih določa prvi odstavek 296. člen
ZGD-1. Delničarje, ki so opredeljeni v 5. členu statuta, se o seji skupščine obvesti tudi
s priporočeno pošto.
Skupščina zaseda na sedežu družbe.
Skupščino je treba sklicati, če delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, od poslovodstva pisno
zahtevajo sklic skupščine in zahtevi priložijo
dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda o katerem naj
skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Zahteva se pošlje upravi družbe.
V primeru iz predhodnega odstavka mora
skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko na
način iz prejšnjega odstavka zahtevajo, da
dnevni red skupščine razširi z dodatno točko in da se objavi predmet skupščinskega
sprejemanja sklepov. Če je manjšina po sklicu skupščine zahtevala objavo predmeta,
o katerem naj sklepa skupščina, zadošča,
da se ta predmet objavi v desetih dneh po
sklicu skupščine.
Če zahteva iz prejšnjega odstavka ni
izpolnjena, lahko sodišče delničarje, ki so
postavili zahtevo, pooblasti za sklic skupščine ali za objavo predmeta, o katerem naj
sklepa skupščina.
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
dnem zasedanja skupščine.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
in ki hkrati upravi prijavijo svojo udeležbo
na skupščini najpozneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloči skupščina, morata uprava in
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nadzorni svet, za volitve članov nadzornega
sveta pa le nadzorni svet, v objavi dnevnega reda podati predloge za sprejemanje
sklepov, razen če skupščina ne sprejema
sklepa k posamezni točki ali če je skupščina
sklicana na predlog manjšine.
Skupščina veljavno odloča ne glede na
število prisotnih glasov.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, nakar je potrebno
v vabilu posebej opozoriti.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali ta
statut ne določata višje večine ali drugih
zahtev.
Vsaka delnica daje njenemu imetniku
en glas. Glasovalna pravica se pridobi šele
s celotnim plačilom vložka.
Delničar, ki je delnico zastavil, izvršuje
glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na
njegovo zahtevo.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično osebo, da se
v njegovem imenu udeleži skupščine družbe
in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo
mora biti pisno in se predloži upravi zadnji
delovni dan pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo hrani družba. Pooblaščenec ima
na skupščini enake pravice, da lahko govori
in postavlja vprašanja kot delničar, katerega
zastopa.
Delničarji uresničujejo svojo glasovalno
pravico z dvigom rok ali pa z oddajo v naprej
oblikovanih glasovnic. O načinu glasovanja
odloča predsednik skupščine.
3.b Pooblasti se navzoči notar, da izdela
čistopis statuta z vključenimi spremembami,
sprejetimi na tej seji.
Gradiva
Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino, vključno s predlogom sprememb statuta, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan,
med 8. in 16 uro, v času od sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic, vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan), in da delničar do presečnega dne pisno napove svojo udeležbo
na skupščini. V nasprotnem primeru izgubi
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje
v sedmih dneh pisno zahtevajo odločanje
o dodatni točki dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po
sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in
sporočijo v skladu z 296. členom ZGD-1.
Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani

v postavljenem roku in so dani najpozneje
na sami seji skupščine, se obravnavajo na
skupščini.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
Razvojni zavod d.d.
direktor družbe
Janez Končan
Ob-6708/10
Na podlagi določil Statuta družbe Lesno
industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje direktoruprava družbe
17. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
ki bo dne 14. 12. 2010, ob 10 uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Prodaja premoženja družbe.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina družbe na podlagi
330. člena ZGD-1, potrjuje in v celoti soglaša z vsebino pogodbe o prodaji premoženja
družbe, sklenjene dne 11. 11. 2010.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
4.1. Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2010, se imenuje revizijska
družba Valuta družba za revizijo d.o.o.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, konec 4 (četrtega)
dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj
do konca 4 (četrtega) dne pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe Lesno industrijsko podjetje
Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, do vključno 10. 12. 2010.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
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poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po
objavi sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica
skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
skupščine se glasuje z glasovnicami, razen
o prvi točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 10. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine eno uro za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje
d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, in sicer
vsak delavnik, od 8. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine, do vključno dneva
zasedanja skupščine.
LIP Radomlje d.d.
direktor
Asto Dvornik
Ob-6713/10
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statutom delniške družbe KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji,
Tovarniška cesta 36, Logatec, likvidacijski
upravitelj sklicuje
14. skupščino delničarjev družbe
KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji,
Tovarniška cesta 36, Logatec,
ki bo v torek, dne 14. decembra 2010,
ob 13. uri, na sedežu družbe Tovarniška
cesta 36, Logatec s predlaganim naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se: – predsednica skupščine: Jožica Tominc, – preštevalca glasov: Gabrijela
Ivančič in Janez Kalan.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Poročilo o poteku likvidacije družbe
KLI Logatec d.d. – v likvidaciji.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme vmesno poročilo likvidacijskega
upravitelja o poteku likvidacije družbe KLI
Logatec d.d. – v likvidaciji.
3. Predlog za vmesno delitev likvidacijske mase.

Predlog sklepa:
a) Znesek denarnih sredstev iz unovčene likvidacijske mase na dan 31. 10. 2010
znaša 673.508,97 EUR, od tega se delničarjem razdeli 387.806,70 EUR, kar predstavlja
0,30 EUR na delnico. Do izplačila so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo ob koncu dneva 10. decembra 2010.
Izplačilo se izvrši najkasneje v 30 dneh od
sklepa skupščine.
b) Preostanek zneska ostane nerazdeljen do dokončnega poplačila vseh terjatev in
obveznosti družbe oziroma do dokončnega
unovčenja likvidacijske mase.
4. Predlog za imenovanje nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta za naslednje 4 letno obdobje, tj. od 14. 12.
2010 do 14. 12. 2014, se imenujejo Adrijan
Rožič, Gabrijela Ivančič in Jožica Tominc.
Informacije v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno s poročilom likvidacijskega upravitelja o poteku
likvidacije družbe, utemeljitvijo predloga za
imenovanje članov nadzornega sveta, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Okna KLI Logatec, d.o.o., Tovarniška c. 36,
Logatec, in sicer od dneva objave sklica do
zasedanja skupščine, vsak delavnik, med 8.
in 10. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Likvidacijski upravitelj bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavil
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve dostavili družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine, tj. najkasneje do 19. 11. 2010,
do 10. ure.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Likvidacijski
upravitelj bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu likvidacijskega upravitelja ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju
skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno
utemeljiti. 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.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Število delnic in glasovalnih pravic
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
1.292.689 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
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skupščini. Na dan sklica skupščine družba
KLI Logatec d.d. – v likvidaciji ni imetnica
lastnih delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne (10. 12. 2010 je presečni dan) pred
zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta
dan zakonito glasovalno pravico na kateri
drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno
prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti
na naslov KLI Logatec d.d. – v likvidaciji, Tovarniška 36, Logatec, s pripisom »za
skupščino«. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.
Upoštevane in veljavne bodo samo prijave
z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno
in mora vsebovati splošne podatke (ime,
priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in
sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Delničarjem so vzorci
prijav udeležbe ter pooblastila za udeležbo
in za uresničevanje glasovalne pravice na
navedeni skupščini delničarjev družbe dostopni na mestu, ki je določeno za vpogled
v gradivo za skupščino.
Pooblastilo mora biti dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja. Delničarji
lahko pooblastilo na enak način, kot je bilo
podeljeno, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Ponovni sklic
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 13.30, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji
mag. Edvin Makuc, likvidacijski
upravitelj
Št. 0811/10
Ob-6735/10
Na podlagi Statuta delniške družbe Totra
tekstil d.d., Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljub
ljana, sklicuje uprava družbe
15. redno sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 12. 2010, ob
11. uri, v notarski pisarni Lokošek Majde
v Domžalah, Kolodvorska cesta 6.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in preštevalca
glasov.
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Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Dobnik Matijo. Skupščini
prisostvuje notarka Lokošek Majda.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščino se obvesti
o sprejetju letnega poročila za leto 2009
s strani nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki
ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna prijava na skupščino prispe na sedež družbe
v Ljubljani, Trpinčeva 39, najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic pa prosimo, da se delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci
zasedanja udeležijo najmanj petnajst minut pred začetkom seje skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so
navzoči delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, ob 12. uri, na mestu prvega
sklica. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
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Gradivo za skupščino bo delničarjem na
voljo na sedežu družbe od 15. 12. 2010
dalje.
Totra tekstil d.d.
Nadzorni svet
Ob-6738/10
Na podlagi 30. člena Statuta družbe IMP
Montaža Koper d.d., Ulica 15. maja 21, Koper, predsednik UO družbe IMP Montaža
Koper d.d. sklicuje
15. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 13. 12. 2010, ob 10. uri, v kraju
sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
Koper d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Dokapitalizacija družbe.
Predlog sklepa: UO družbe predlaga dokapitalizacijo v višini 200.000 €. Delničarji so
dolžni podati najkasneje na dan skupščine
zaveze o dokapitalizaciji družbe, kjer morajo
opredeliti znesek dokapitalizacije in rok plačila dokapitalizacije.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD), na dan
6. 12. 2010 in bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
– Vljudno prosimo udeležence, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
– Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od 12. 11. 2010 vsak delavnik, od 13. do
15. ure.
– V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper d.d.
predsednik UO
Jože Cetinski, dipl.inž.
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Zavarovanja terjatev
SV 811/2010
Ob-6704/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 811/2010 z dne
3. 11. 2010, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 2175-2178-13, del stavbe s številko 13.E – stanovanjski del, Ulica
Franca Benedičiča 10, 4270 Jesenice, last
zastavitelja Bajra Bašića, Jelovška cesta 14,
Bohinjska Bistrica, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 10. 2010, v korist imetnice Banke Sparkasse d.d., matična številka:
2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta
v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve
41.000,00 EUR s pripadki.
SV 2894/10
Ob-6705/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-2894/10, DK-209/10
z dne 3. 11. 2010, je bila nepremičnina –
stanovanje št. 13, v skupni izmeri 58,31 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Mucherjeva ulica 9,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1229/22 in
parc. št. 1230/44, vpisani v vl. št. 1899, k.o.
Ježica, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 929, z dne
18. 11. 1991, sklenjene med GP Gradebnik
v stečaju p.p. Ljubljana, Pod hribom 55,
Ljubljana, kot prodajalcem in Amirjem Šabičem, roj. 8. 10. 1972, stanuje Mucherjeva
ulica 9, Ljubljana kot kupcem, last Amirja
Šabića, stan. Mucherjeva ulica 9, Ljubljana,
do celote, zastavljena v korist upnika Matjaža Oblaka, roj. 20. 6. 1974, stan. Dunajska
cesta 335, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.000,00 €, brezobrestno, z rokom vračila 3. 5. 2011, kot je
določeno v posojilni pogodbi in sporazumu
o zavarovanju denarne terjatve, napram
dolžnika Amirja Šabiča, stan. Mucherjeva
ulica 9, Ljubljana.

SV 567/10
Ob-6743/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-567/10 z dne 8. 11.
2010, je bilo dvosobno stanovanje št. 5,
v drugem nadstropju zgradbe v Pivki, Pod
Zavrtnice 11, v izmeri 75,79 m2, na parceli
št. 4230/15, k.o. Petelinje, last zastaviteljice
po imenu Mirsada Kendič, stanujoče Postojnska cesta 16, Pivka, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 46.800,00 EUR,
z dogovorjeno obrestno mero 3-mesečni
Euribor + 1,90% letno in z datumom zapadlosti terjatve 30. 11. 2035.
SV 740/10
Ob-6744/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr.
št. SV 740/10 z dne 4. 11. 2010, je bilo
stanovanje št. 2, z identifikacijsko številko
2358-73-2, ki se nahaja v drugi etaži oziroma v pritličju stanovanjske stavbe v Spodnji Idriji, stoječe na parceli št. 485/6, k.o.
Spodnja Idrija, z naslovom Šolska ulica 8,
last Kogej Dagmar, roj. 24. 6. 1980, stanujoče Mladinska ulica 4, Spodnja Idrija,
ki je lastninsko pravico na tej nepremičnini
pridobila z notarskim zapisom sporazuma
o obsegu in delitvi skupnega premoženja po
64. členu ZZZDR sklenjenega dne 22. 10.
2010, v notarski pisarni notarja Andreja
Rozmana v Idriji pod opr. št. SV 698/10
in z notarskim zapisom prodajne pogodbe,
sklenjene dne 24. 8. 2010 v notarski pisarni
notarja Andreja Rozmana v Idriji, pod opr.
št. SV 498/10, zastavljeno v korist upnice
– SKB Banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini 47.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 98008/2010
Os-6573/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9,
Brežice, zoper dolžnika Ivana Benić, Prežihova ulica 12, Brežice, zaradi izterjave
183,67 EUR, po izvršitelju izv. Janku Zorčič,
dne 17. 9. 2010, zarubilo nepremičnino, to je
dvosobno stanovanje št. 11, v II. nadstropju
večstanovanjske hiše, na naslovu Prežihova
ulica 12 v Brežicah, parc. št. 1/18, ki je v lasti
dolžnika Ivana Benića, Prežihova ulica 12,
Brežice.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 10. 2010
In 1580/2009
Os-6439/10
Na podlagi sklepa z dne 28. 1. 2010, opr.
št. In 1580/2009 Okrajnega sodišča v Mariboru, v zvezi s sklepom o izvršbi z dne 26. 6.
2008, opr. št. VL 40316/2008 Okrajnega sodišča v Ljubljani, je izvršitelj Aljoša Valent
dne 18. 3. 2010 v korist upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek na Ptuju, Vodnikova 2, Ptuj, zaradi
izterjave 156.391,50 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino – poslovni prostor št. 21,
v kletni etaži objekta B, stoječega na parceli
št. 422/10, k.o. Melje, v nekdanji vojašnici
v Melju, Ulica heroja Šaranoviča 27, Maribor, v izmeri 927,02 m2, ki je do celote
v lasti dolžnika Trilogija d.o.o., Ulica heroja
Šaranoviča 27, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2010
Z 34/2008
Os-6438/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na
Ptuju opr. št. Z 34/2008 z dne 14. 6. 2010, je
bila v izvršilni zadevi upnice Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o., Vošnjakova ul. 6,
Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Alič iz
Ptuja, zoper dolžnico Olgo Predikaka, Panonska ul. 2, Ptuj, sedaj Ormoška cesta 64,
Ptuj, zaradi izterjave 1.588,61 EUR s pp,
po izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena nepremičnina; stanovanje, v prvem nadstropju
stanovanjske hiše Panonska ul. 2, Ptuj, v izmeri 111,65 m2, ki stoji na parc. št. 1009/1,
pripisane pri vl. št. 586, k.o. Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 10. 2010
In 43/2009
Os-6543/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnice Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, ki ga zastopa odvetnik Alojz Bandelj, Gubčeva cesta 9, Trebnje, zoper dolžnika Silva Simonič, Planinska
cesta 29, Sevnica, ki ga zastopa odvetnica

Jana Mazi, Pražakova 10, Ljubljana, zaradi
izterjave 780,31 EUR, po izvršitelju izv. Janko Zorčič dne 12. 11. 2009, zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 12, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Planinska c. 29, Sevnica. Stanovanje v neto
izmeri 45,20 m2, zajema spalnico z delovno
sobo, kuhinjo, kopalnico, WC, hodnik, teraso in pripadajočo klet, last dolžnice.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 20. 10. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1608/2010
Os-5429/10
Okrajno sodišče v Črnomlju, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev Antona Lamuta
iz Sel pri Dragatušu 4/a, pošta Dragatuš in
Alojza Kocjana iz Sel pri Dragatušu 5, pošta
Dragatuš, ki ju zastopa Zdravko Jurkaš s.p.,
Geodetske storitve, Kolodvorska ulica 45,
Črnomelj, v zvezi s predlogom za dopolnitev
zemljiške knjige z dne 7. 6. 2010, v skladu
z 231. členom Zakona o zemljiški knjigi (v
nadaljevanju: ZZK-1), izdaja oklic o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige, glede
parcel številka 1672/3 in 1664, katastrska
občina (v nadaljevanju: k.o.) Golek, ki nista
vpisani v zemljiški knjigi, obstojita pa v naravi in sta izkazani v geodetskih podatkih.
Na parceli številka 1672/3, k.o. Golek, je verjetno izkazana lastninska pravica predlagatelja Antona Lamuta, EMŠO
0805951500117, iz Sel pri Dragatušu 4/a,
pošta Dragatuš.
Na parceli številka 1664, k.o. Golek, je verjetno izkazana lastninska pravica predlagatelja Alojza Kocjana, EMŠO
0604954500503, iz Sel pri Dragatušu 5, pošta Dragatuš.
V skladu s 1. točko drugega odstavka 230. člena razgrnjene podatke oziroma podatke v popisnih listih, nadomeščajo
podatki navedeni v tem oklicu.
Pravni pouk: v skladu z 2. točko drugega
odstavka 230. člena ZZK-1 ugovor proti razgrnjenim podatkom nadomešča ugovor v postopku dopolnitve zemljiške knjige. V skladu s 4. točko prvega odstavka 231. člena
ZZK.1, se morebitne imetnike pravic na navedenih parcelah poziva, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v tem oklicu, oziroma
obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega
odstavka 229. člena ZZK-1 (Uradni list RS,
št. 58/03, 37/08 in 45/08).
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 8. 2010

Dn 513/2008
Os-6539/10
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici Mariji Črnugelj v zemljiškoknjižni
zadevi zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, po predlogu predlagatelja Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Novem mestu, Vrhovčeva 18, Novo
mesto, številka N-H02-265/08 z dne 6. 3.
2008, v skladu s prvim odstavkom 203. člena Zakona o zemljiški knjigi (v nadaljevanju: ZKK-1) in prvim odstavkom 236. člena
ZZK-1, dne 22. 10. 2010, sklenilo:
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim stanjem z dne 24.5. 1995,
sklenjene med Gozdnim gospodarstvom Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, M – Kmetijskim gospodarstvom Kočevje, Kolodvorska 25 in Gradbenim podjetjem Gramiz
Kočevje, Ob Mahovniši 11, Kočevje in
– dodatka k pogodbi o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem z dne 26. 7. 1995, sklenjenim med istimi strankami, glede parcele številka 2154/2
katastrska občina (v nadaljevanju: k.o.)
Kleč, na podlagi katerih se bo pri tej parceli
vknjižila lastninska pravica v korist Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 10. 2010
Dn 507/2009
Os-6565/10
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi št. Dn 507/2009 v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 24. 9. 2010,
objavlja oklic;
Oklic ne nanaša na nepremičnino, stanovanje št. 1, v I. nadstropju stavbe, na
naslovu Kolodvorska 5, Pivka, ident. št. dela
stavbe 2501-517-1.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/290-2/91 z dne 18. 11. 1991, št. OV
I-313/92, sklenjeno med prodajalcem Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4 in med
kupcem Emil Marjan Škapin, Kolodvorska 5,
Pivka.
Vknjižba se zahteva v korist: Emil Marjan
Škapin, Kolodvorska 5, Pivka, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 9. 2010
Dn 2373/2010
Os-6566/10
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi št. Dn 2373/2010 v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 23. 9. 2010,
objavlja oklic;
Oklic ne nanaša na nepremičnino, stanovanje, v izmeri 62,86 m2 v Postojni, Pretnerjeva 15, z ident. št. 2490-899-9, vpisano
v vl. št. 3262/9, k.o. Postojna.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vzpostavitev listine se nanaša na pogodbo z neznano številko in datumom, sklenjeno med prodajalcem Občino Postojna, Ljub
ljanska cesta 4 in med kupcem Slovenskimi
železnicami, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana.
Vknjižba se zahteva v korist Slovenskih
železnic, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljub
ljana, matična št. 5142733, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 9. 2010
Dn 1778/2010
Os-6567/10
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi št. Dn 1778/2010 v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 23. 9. 2010,
objavlja oklic;
Oklic ne nanaša na nepremičnino, stanovanje, v izmeri 62,85 m2 v Postojni, Pretnerjeva 15, z ident. št. 2490-899-3, vpisano
v vl. št. 3262/3, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na pogodbo z neznano številko in datumom, sklenjeno med prodajalcem Občino Postojna, Ljub
ljanska cesta 4 in med kupcem Slovenskimi
železnicami, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana.
Vknjižba se zahteva v korist Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljub
ljana, matična št. 5142733, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 9. 2010
Dn 1764/2010
Os-6568/10
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi št. Dn 1764/2010 v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 23. 9. 2010,
objavlja oklic;
Oklic ne nanaša na nepremičnino, stanovanje, v izmeri 33,18 m2 v Postojni, Volaričeva 38, z ident. št. 2490-2047-7, vpisano
v vl. št. 3244/7, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na pogodbo z neznano številko in datumom, sklenjeno med prodajalcem Občino Postojna, Ljub
ljanska cesta 4 in med kupcem Slovenskimi
železnicami, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana.
Vknjižba se zahteva v korist Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljub
ljana, matična št. 5142733, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 9. 2010
Dn 1763/2010
Os-6569/10
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi št. Dn 1763/2010 v postopku

za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 23. 9. 2010,
objavlja oklic;
Oklic ne nanaša na nepremičnino¸, stanovanje, v izmeri 44,97 m2 v Postojni, Pivška 6, z ident. št. 2490-968-2, vpisano v vl.
št. 3005/3, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na pogodbo z neznano številko in datumom, sklenjeno med prodajalcem Občino Postojna, Ljub
ljanska cesta 4 in med kupcem Slovenskimi
železnicami, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana.
Vknjižba se zahteva v korist Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljub
ljana, matična št. 5142733, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 9. 2010
Dn 2791/2009
Os-6570/10
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi št. Dn 2791/2009 v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 23. 9. 2010,
objavlja oklic;
Oklic ne nanaša na nepremičnine
z ident. št. 7.E, vpisano v vl. št. 2738/8,
k.o. Postojna, do celote, z ident. št. 9.E,
vpisano v vl. št. 2738/10, k.o. Postojna, do
deleža 80/10000 in z ident. št. 11.E, vpisano
v vl. št. 2738/12, k.o. Postojna, do deleža
50/10000.
Vzpostavitev listine se nanaša na prodajno pogodbo z dne 5. 11. 2004, OV-1988/04,
sklenjeno med prodajalko Elizabeto Kramar
Tonkli, roj. 4. 4. 1966, Staro selo 1, Kobarid in med kupcem Turistične družbe Kras
d.d., Jamska cesta 28, Postojna, matična
št. 5004357.
Vknjižba se zahteva v korist Turistične
družbe Kras d.o.o., mat. št. 5004357, Jamska cesta 28, Postojna, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 9. 2010
Dn 4379/2008
Os-6382/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 15. 10. 2008
na predlog Marije Prikeržnik, Javornik
44, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini
z ident. št. 882-71-13 (13.E), vpisani v vl.
št. 1234/13, k.o Ravne, ki predstavlja stanovanje št. 13, v četrti etaži, v izmeri 46,84 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Javornik
44, Ravne na Koroškem, izdalo sklep št.
Dn 4379/2008 z dne 24. 8. 2010, s katerim
je začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja št. 205/91 z dne 21. 5.
1992, sklenjene po Stanovanjskem zakonu
(Ur. l. RS, št. 18/91 in spremembe; SZ) med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem d.o.o.
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Ravne na Koroškem in kupcem Edvardom
Novinškom, EMŠO 290991450341, stanujoč Javornik 44, Ravne na Koroškem, za
prodajo stanovanja št. 12, v II. nadstropju,
v izmeri 39,35 m2, v stanovanjski hiši Javornik 44, Ravne na Koroškem, vl. št. 444,
parc. št. 1000, k.o. Ravne.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Marije Prikeržnik, Javornik 44, Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 10. 2010
Dn 3915/2009
Os-6740/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 6. 9. 2010 v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Bora Marjanovića, Podjavorškova ulica 3, Celje, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča in o plačilu stroškov
ureditve z dne 11. 6. 1985, št. 351-A-99/84DJ/BV, sklenjene med Skladom stavbnih
zemljišč Občine Celje in Krajevno skupnostjo Gaberje, pogodbe o izgradnji tipskih
garažnih bokosv na območju ZN Spodnja
Hudinja, sklenjene med Odborom za gradnjo garaž v Krajevni skupnosti Gaberje in
Branimirjem Klavžarjem, kupoprodajne pogodbe sklenjene med prodajalcem Branimirjem Klavžarjem in kupcem Petrom Previšićem ter kupoprodajne pogodbe z dne
1. 12. 1990, sklenjene med Petrom Previšićem, kot prodajalcem, in Borom Marjanovićem, kot kupcem, za nepremičnino,
parc. št. 888/29, vpisano v vl. št. 1370, k.o.
Spodnja Hudinja.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 888/29, vpisano v vl. št. 1370,
k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v korist
Bora Marjanovića, Podjavorškova ulica 3,
Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 19. 2010
Dn 3065/2010
Os-6769/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Dolar Božič Tanji s sklepom z dne
13. 7. 2010 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Brilej Nataše, Ljubljanska
ulica 58, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9.
1979, št. 401/01-118/79, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje kot prodajalcem, in Jurijem ter
Ljudmilo Kovač kot kupcem, ter izgubljene
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 5. 1985,
sklenjene med Jurijem in Ljudmilo Kovač kot
prodajalcema, ter Borisom Jagrom kot kup-
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cem, za nepremičnino, št. 30.E, del stavbe,
v Celju, Ljubljanska cesta 58, vpisano v podvl. št. 1498/31, etažna lastnina, ID stavbe
1208, k.o. (1076) Medlog.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Brilej Nataša, Ljubljanska ul. 58,
3000 Celje, do 1/2, Đurovič Luciano, Ljub
ljanska ul. 58, 3000 Celje, do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237.členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Uradni list RS, št. 58/03)
v zvezi s 30. členom Zakona o zemljiški
knjigi-1A (Uradni list RS, št. 45/08) v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 11. 2010
Dn 1392/2010
Os-6658/10
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajni sodnici Brigiti Kovač Felc, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Marinka Dujmenovića, Partizanska cesta 12a, 1381
Rakek, ki ga zastopa notarka Draga Intihar
iz Cerknice, za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe 12.E, vpisani pri podvložku
št. 2120/12, k.o. Rakek, oznaka katastra
stavb 1659-180-12, in za začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izdalo
sklep št. Dn 1392/2010 z dne 26. 10. 2010,
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
14. 10. 1980, ki je bila sklenjena med prodajalcem IMOS Splošno gradbeno podjetje
„Gradišče“ p.o. Cerknica, ki ga je po pooblastilu zastopal pooblaščenec Ivan Urbas, in
kupcem Dujmenovič Angelco, Vodovodna 2
n.b., Rakek. Predmet kupoprodajne pogodbe je bil en kletni prostor številka 4, v lameli
E stanovanjskega bloka, stoječega na parc.
št. 216 in 219/1, k.o. Rakek. Prodajalec je
navedeno nepremičnino prodal in prepustil
kupcu v pravno, popolno in nepreklicno last
in posest.
Del stavbe v času sklenitve pogodbe še
ni bil vpisan kot etažna lastnina v zemljiški
knjigi.
Po vpisu v zemljiško knjigo je nepremičnina dobila oznako 12.E in je vpisana
v podvložku št. 2120/12, k.o. Rakek, kjer
je vknjižena lastninska pravica za Gradišče
gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica, matična
številka 5066271, Cesta 4. maja 80, 1380
Cerknica. V katastru stavb je nepremičnina
vpisana kot garaža v garažni hiši, na naslovu Rakek, Partizanska cesta 12a, s številko
dela stavbe 1659-180-12 in z neto tlorisno
površino 15,36 m2.
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 postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 2. 11. 2010
Dn 1651/2010
Os-6771/10
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajni
sodnici Brigiti Kovač Felc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Antona Mlakarja, Pudob 62, 1386 Stari trg pri Ložu, za vknjižbo
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lastninske pravice pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe 13.E, vpisani
pri podvložku št. 625/13, k.o. Stari trg pri
Ložu, oznaka katastra stavb 1637-27-13 in
za začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, izdalo sklep št. Dn 1651/2010
z dne 2. 11. 2010, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – v skladu
z določili 234. člena Zakona o zemljiški knjigi, (Uradni list RS, št. 58/03), saj so se izvirniki in kopije do sedaj sklenjenih pogodb
izgubili, tako, da vpisa lastninske pravice na
noben drug način ni mogoče predlagati.
Predmet listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, je del stavbe, ki je po vpisu v zemljiško knjigo dobil identifikacijsko številko
13.E (oznaka katastra stavb 1637-27-13) in
je vpisan pri podvl. št. 625/13, k.o. Stari trg
pri Ložu, kjer je vknjižena lastninska pravica
v korist imetnika Gradišče d.o.o. Cerknica,
matična številka 5066271, Cesta 4. maja 80,
1380 Cerknica.
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 postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 8. 11. 2010
Dn 1845/2010
Os-6772/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gordane Angelov, Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, ki jo zastopa Marjan Potočnik,
direktor Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju,
z identifikacijsko št. 2175-663-20 pri podvl. št. 2414/20, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn 1845/2010 z dne 29. 10. 2010,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe št. 045-39/92, z dne 19. 2. 1992, ki je
bila sklenjena med Občino Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, Jesenice, kot prodajalko, in
Pavlom Pirihom, Ulica Viktorja Kejžarja 37a,
Jesenice, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se
v vrsti večkratnih zaporednih prenosov
pravice predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl.
št. 2414/20, k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Gordane Angelov, Cesta maršala Tita
18, Jesenice, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 884/2010
Os-6773/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tatjane Savinšek, Bezje 7, Kranjska Gora,
ki jo zastopa Marjan Potočnik, direktor
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 2169-427-11 pri podvl. št. 1690/11,

k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr. št. Dn
št. 884/2010 z dne 29. 10. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je kupoprodajne pogodbe št. 15/73-II/275
z dne 18. 10. 1973, ki je bila sklenjena med
Splošnim gradbenim podjetjem Sava Jesenice, kot prodajalcem, in Nado Oman, takrat
stanujočo na naslovu Gozd Martuljek 85,
Goz Martuljek, kot kupovalko.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga prenos lastninske pravice na
stanovanju pripisanem pri podvl. št. 1690/1,
k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice
Tatjane Savinšek, Bezje 7, Kranjska Gora,
do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 555/2010
Os-6774/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Rižmariča, Cesta revolucije 9, Jesenice, ki ga zastopa Marjan Potočnik, direktor
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-332-3, pri podvl. št. 2495/3, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št. 555/2010,
z dne 29. 10. 2010 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe, št. 253-218/92, ki je
bila sklenjena med Občino Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, Jesenice, kot prodajalko,
in Miranom Lindičem, Cesta revolucije 11,
Jesenice, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga prenos lastninske pravice na
stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 2495/3,
k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Matjaža
Rižmariča, Cesta revolucije 9, Jesenice, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 1460/2010
Os-6775/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirka Vukića, Likozarjeva ulica 25, Kranj, ki
ga zastopa Marjan Potočnik, direktor Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-406-2, pri podvl. št. 2344/2, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 1460/2010,
z dne 29. 10. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je darilne pogodbe, z dne 24. 3. 1992, ki je bila
sklenjena med Ano Vozelj, Cesta revolucije
2a, Jesenice, kot darovalko, in Ano Mihelič
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Trontelj, Suhadolčanova 32, Ljubljana, kot
obdarjenko.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga prenos lastninske pravice na
stanovanju pripisanem pri podvl. št. 2344/2,
k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Mirka
Vukića, Likozarjeva ulica 25, Kranj, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 1458/2010
Os-6776/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi preldagateljice
Cvetke Oman, Cesta maršala Tita 73, Jesenice, ki jo zastopa Marjan Potočnik, dirketor Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-252-2, pri podvl. št. 2531/2, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 1458/2010,
z dne 29. 10. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe, št. 251-2194/92-STR,
ki je bila sklenjena med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Moša Pijadeva 41, Ljubljana, kot
prodajalko, in Jožetom Butino, Ulica Juleta
Gabrovška 19, Kranj, kot kupcem, in prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena med
Jožetom Butino, Ulica Juleta Gabrovška 19,
Kranj, kot prodajalcem, in Janezom Malijem,
Rodine 5, Žirovnica, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga prenos lastninske pravice na
stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 2531/2,
k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Cvetke
Oman, Cesta maršala Tita 73, Jesenice, do
celote, predloženi listini pa nista izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 1338/2010
Os-6777/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Josipine Rozman, Cesta revolucije 12, Jesenice, ki jo zastopa Marjan Potočnik, direktor
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-134-1, pri podvl. št. 2496/1, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 1338/2010,
z dne 29. 10. 2010 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je izročilne pogodbe, z dne 15. 6. 1992, ki je
bila sklenjena med Julijano Kržišnik, Cesta
revolucije 12, Jesenice, kot izročiteljico, in
Štefanom Kržišnikom, Cesta revolucije 7,
Jesenice, kot prevzemnikom.

Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga prenos lastninske pravice na
stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 2496/1,
k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Josipine Rozman, Cesta revolucije 12, Jesenice,
do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 2600/2010
Os-6778/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemlijškoknjižni zadevi predlagateljev Ane
Čatak in Hajrudina Čatka, oba Cesta Cirila
Tavčarja 3b, Jesenice, ki ju oba zastopa notarka Nada Svetina z Jesenic, zaradi vpisa
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko št. 2175-397-30, pri
podvl. št. 2228/30, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn 2600/2010, z dne 29. 10. 2010
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je pogodbe, št. ISP
280/93-G, o prodaji stanovanja, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o.
in kupovalko Ivanko Kozar.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 2228/30, k.o. Jesenice, v korist predlagateljev Ane Čatak,
Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice, do 1/2,
in Hajrudina Čatka, Cesta Cirila Tavčarja
3b, Jesenice, do 1/2, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost, oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 298/2010
Os-6779/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Petra Brlogarja, Delavska ulica 22, Mojstrana,
in Danice Brlogar, Delavska ulica 22, Mojstrana, ki ju zastopa Marjan Potočnik, direktor Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita
18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko št. 2171-369-9, pri podvl. št. 1726/9, k.o.
Dovje, s sklepom, opr. št. Dn 298/2010, z dne
29. 10. 2010 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe, št. 1/92 z dne 13. 9. 1992, ki je bila
sklenjena med naravnim zdraviliščem Triglav
p.o. Mojstrana, Savska cesta 2, Mojstrana,
kot prodajalcem, in Petrom Brlogarjem, Delavska ulica 22, Mojstrana, in Danico Brlogar,
Delavska ulica 22, Mojstrana, kot kupcema.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 1726/9, k.o. Dovje,
v korist predlagateljev Petra Brlogarja in Danice Brlogar, za vsakega do ½, predložena
listina pa ni izvirnik.
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S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 1548/20010
Os-6780/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, ki ga zastopa direktor Marjan Potočnik, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-486-47, trisobno stanovanje, v 9.
etaži, s shrambo v 1. etaži, št. 47, v izmeri
79,26 m2, vpisanem pri vl. št. 2431/47, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 1548/2010,
z dne 29. 10. 2010 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja,
št. 10, z dne 18. 11. 1991, sklenjene med
prodajalcem Transglobom – Mednarodna
špedicija d.o.o., Ljubljana, in Maksom Gerdejem, Titova 45, Jesenice, in kupoprodajne
pogodbe, z dne 8. 2. 2003, ki je bila sklenjena med Dominvestom d.o.o., Jesenice, kot
prodajalcem, in Maksom Gerdejem, Uliva
heroja Vernika 43, Jesenice, in Dragico Skukan, Stara Fužina 53a, Bohinjsko Jezero,
kot kupcema.
Na podlagi navedenih pogodb se
v vrsti večkratnih zaporednih prenosov
pravice predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl.
št. 2431/47, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Dominvest, d.o.o., Cesta maršala Tita
18, Jesenice, do celote, predložene listine
pa niso izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 91/2009
Os-6781/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Doste Šmitran, Cesta maršala Tita 71, Jesenice, ki jo zastopa Marjan Potočnik, direktor
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-251-85, pri podvl. št. 2350/85, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 91/2009,
z dne 29. 10. 2010 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe, z dne 13. 2. 1997, ki je bila
sklenjena med Rasimom Suljkanovićem,
takrat stan. na Cesta maršala Tita 71, Jesenice, kot prodajalcem, in Brankom Koširjem,
takrat stanujočem Ulica Viktorja Kejžarja
37a, Jesenice, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 2350/85, k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Doste Šmitran,
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Cesta maršala Tita 47, Jesenice, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 1547/2010
Os-6782/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alojzije Preuc, Borovška cesta 9, Kranjska
Gora, ki jo zastopa Marjan Potočnik, direktor
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko št. 2169-896-3, pri podvl. št. 1587/3,
k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr. št.
Dn 1547/2010 z dne 29. 10. 2010 začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe, z dne 18. 5.
1993, ki je bila sklenjena med Kompas hoteli
Kranjska Gora, p.o. Kranjska Gora, Borovška cesta 100, Kranjska Gora, kot prodajalcem, in Alojzijo Preuc, Borovška cesta 9,
Kranjska Gora, kot kupovalko.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 11587/3, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Alojzije
Preuc, Borovška cesta 9, Kranjska Gora, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 2560/2010
Os-6783/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Primožiča, Ulica Staneta Bokala 3, Jesenice, ki ga zastopa notarka Nada Svetina
z Jesenic, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-1227-11, pri podvl. št. 2319/11, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 2560/2010
z dne 29. 10. 2010 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe, z dne 12. 11. 1992, sklenjene
med prodajalcem Kovinar Jesenice, d.o.o. in
kupcem Božidarjem Dževerjem.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 2319/11, k.o. Jesenice, v korist predlagateljev Igorja Primožiča, Ulica Staneta Bokala 3, 4270 Jesenice,
do 1/2, in Vesne Brlek, Cesta maršala Tita
94, Jesenice, do 1/2, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 2555/2010
Os-6784/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Habjaniča, Cesta Cirila Tavčarja 1, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-1997-3, pri podvl. št. 2492/3, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 2555/2010,
z dne 29. 10. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe,
št. ISP 751/93-O, o prodaji stanovanja, z dne
4. 8. 1993, ki je bila sklenjena med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o. Jesenice, in
Habjanič Janezom, Javorniški Rovt 45, Jesenice, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 2494/3, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Janeza Habjaniča,
Cesta Cirila Tavčarja 1, Jesenice, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 2499/2010
Os-6785/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sanela Cepića, Ulica Staneta Bokala 15, Jesenice, ki ga zastopa Marjan Potočnik, direktor
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-29-115, pri podvl. št. 2320/30, k.o.
Jesenice, s sklepom, opr. št. Dn 2499/2010,
z dne 29. 10. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja
št. 22/1993 z dne 25. 8. 1993, ki je bila sklenjena med Gradis gradbenim podjetjem Jesenice, p.o., kot prodajalcem, in Albino Zorko
Pregelj, takrat stanujočo na naslovu Ulica
Staneta Bokala 15, Jesenice, kot kupovalko,
in kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7. 2000,
ki je bila sklenjena med Albino Zorko Pregelj,
takrat stanujočo na naslovu Ulica Staneta
Bokala 15, Jesenice, kot prodajalko, in Edhamom Kovačevičem, takrat stanujočem na
naslovu Alpska cesta 3, Bled, kot kupcem.
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 2320/30, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Sanela Cepića,
Ulica Staneta Bokala 15, Jesenice, do celote, predložene listine pa niso izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010

Dn 1484/2009
Os-6786/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Božene Žibert Urbanc, Njegoševa cesta 7,
Ljubljana, ki jo zastopa Marjan Potočnik,
direktor Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju,
z identifikacijsko št. 2169-433-7, pri podvl.
št. 1547/7, k.o. Kranjska Gora, s sklepom,
opr. št. Dn 1484/2009, z dne 29. 10. 2010,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja št. 19/91, ki je bila sklenjena med HTP Gorenjka Kranjska Gora,
Borovška cesta 86, Kranjska Gora, kot prodajalcem, in Aleksandrom Perkoličem, Bezje 10, Kranjska Gora, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 1547/7, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Božene
Žibert Urbanc, Njegoševa cesta 7, Ljubljana,
do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 614/2009
Os-6787/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Koljanina, Cesta maršala Tita 75a, Jesenice, ki ga zastopa Marjan Potočnik, direktor
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko
št. 2175-2260-8, pri podvl. št. 2263/8, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 614/2009,
z dne 29. 10. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupne pogodbe, z dne 24. 5. 1968, ki je bila
sklenjena med SGP Sava Jesenice, Cesta
maršala Tita 16, Jesenice, kot prodajalcem,
in Silvom Verglom, takrat stanujočim Savska
cesta 8, Jesenice, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju,
pripisanem pri podvl. št. 2263/8, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Milana Koljanina,
Cesta maršala Tita 76a, Jesenice, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 10. 2010
Dn 4526/2010
Os-6724/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
notarja Drava Ferligoja, Ferrarska 14, Koper,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, vknjižbi lastninske pravice ter vknjižbi
hipoteke, dne 29. 10. 2010, sklenilo:
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Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 4. 12.
1991, sklenjene med družbo Prometno turistična delniška družba Slavnik International
d.d., Koper, kot prodajalko in Mileno Križman, kot kupovalko, za nepremičnino, ki je
v pogodbi opredeljena kot stanovanje, v stanovanjski hiši, z naslovom Partizanska 12/d,
Koper – Šalara, v skupni izmeri 54,70 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana s parc.
št. 6412/60, v vložku št. 4243, k.o. Semedela, last Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi 6. člena Zakona o posebnih pogojih za
vpis lastninske pravice na posameznih delih
stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS), sklepa
o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji nepremičnine in
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 6. 1. 2010, sklenjene med
Mestno občino Koper in Mileno Križman,
ter kupoprodajne pogodbe št. 01/2010, sklenjene med Mileno Križman kot prodajalko in
K.M.K. BOX d.o.o., Proizvodnja in trgovina
z embalažo, kot kupcem, v korist imetnika
K.M.K. BOX d.o.o., Proizvodnja in trgovina z embalažo, Industrijska cesta 4f, 6310
Izola, matična številka 5920132000, do 1/1
(celote).
Imetnike pravic na nepremičnini s parc.
št. 6412/60, vl. št. 4243, k.o. Semedela, ki
je v lasti Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, do celote, se poziva, 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 družbe K.M.K. BOX
d.o.o., proizvodnja in trgovina z embalažo,
Industrijska cesta 4f, Izola, do celote.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2010
N 39/2009
Os-6739/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe, sklenjene med
Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
kot prodajalko, in SGP Projekt Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, kot kupcem, in prodajne
pogodbe z dne 27. 2. 1960, sklenjene med
SGP projekt Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot
prodajalcem, in Mileno Zaplotnik, Trata pri
Velesovem 12, Cerklje na Gorenjskem, obe
za posamezni del stavbe, z ident. št. 18.E,
stanovanje št. 18, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta Ulica Rudija
Papeža 32, Kranj, v izmeri 31,46 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Milene Zaplotnik, roj. 27. 2. 1960,
Trata pri Velesovem 12, Cerklje na Gorenjskem.
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 29. 10. 2010
N 67/2009
Os-5830/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne

listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja z dne 14. 11. 1991, sklenjene med
Iskra Telekom Holding – Korporacijski center
za telekomunikacije in računalništvo Kranj,
kot prodajalcem, in Bojanom Klemenčičem,
Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 30, v 1. etaži s kletjo
v 8. etaži, večstanovanjskega objekta, Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj, v izmeri
94,21 m2 označenem z ident. št. 30.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Danice Kokošar, roj. 19. 6. 1947,
Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 9. 2010
Dn 32398/2009
Os-6241/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Valentina Zdravka Bocciavile, Ljubljanska
ul. 7a, Maribor, ki ga zastopa družba SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, z ident. št. 45.E, in klet,
z ident. št. 46.E, vpisani v podvl. št. 3864/25,
v k.o. Bežigrad, dne 16. 9. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1966,
o prodaji stanovanja št. 29, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Občino Ljubljana Bežigrad, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident. št. 45.E, in klet,
z ident. št. 46.E, vpisani v podvl. št. 3864/25,
v k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1968,
o prodaji stanovanja št. 29, sklenjene med
Občino Ljubljana Bežigrad, kot prodajalko in Sonjo Matjan, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino stanovanje, zdaj z ident.
št. 45.E, in klet, z ident. št. 46.E, vpisani
v podvl. št. 3864/25, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
Dn 30199/2010
Os-6558/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mire Đurđević, Glinškova ploščad 8, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, samska soba, št. 110, z ident.
št. 34.E, vpisani v podvl. št. 2025/34, v k.o.
Moste, dne 4. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalko in Pedagoškim inštitutom pri Univerzi v Ljubljani, Gerbičeva 62,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremič-
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nino, samska soba, št. 110, z ident. št. 34.E,
vpisani v podvl. št. 2025/34, v k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 2.
1992, sklenjene med Pedagoškim inštitutom
pri Univerzi v Ljubljani, Gerbičeva 62, Ljub
ljana, kot prodajalcem, in Sajadom Sinanijem, Šlandrov trg 23, Žalec, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, samska soba,
št. 110, z ident. št. 34.E, vpisani v podvl.
št. 2025/34, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2010
Dn 19810/2010
Os-6561/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Metelko, Dolenjska cesta 50, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Mejnik, d.o.o., iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 16.E, vpisani v podvl.
št. 4903/16, v k.o. Karlovško predmestje,
dne 3. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 11. 1991,
sklenjene med ZUSGP Ljubljana, OE učne
delavnice, Bežigrad 8, Ljubljana, kot prodajalcem, in Stanetom Metelkom, Dolenjska
cesta 50, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, z ident. št. 16.E, vpisani
v podvl. št. 4903/16, v k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2010
Dn 16128/2010
Os-6659/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Heme Kruhar, Cesta na Dobrovo 92, Celje,
ki jo zastopa odvetnik Andrej Švencbir iz
Celja, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 23.E, vpisani v podvl.
št. 1860/23, k.o. Ježica, dne 29. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 063/91 z dne 5. 12. 1991, sklenjene med Občino Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana (kot prodajalko) in Avgustom Korošcem, Glinškova ploščad 12, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 23.E, vpisani v podvl.
št. 1860/23, k.o. Ježica,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7.
2000, sklenjene med Občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (kot prodajalko) in Avgustom Korošcem, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino stanovanje, z ident. št. 23.E, vpisani
v podvl. št. 1860/23, k.o. Ježica.
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Pozivajo se morebitni imetniki pravic, da
na zgoraj navedeni nepremičnini v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2010
Dn 3659/2010
Os-6660/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Barbare Prošek, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
za nepremičnino, z ident. št. 1730-1328-54,
vpisano v vl. št. 1449/56, k.o. Moste, dne
11. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 251-2059/92ZB z dne 30. 1. 1992, sklenjene med Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše Pijadeva 41,
Ljubljana, kot prodajalko, ter Šušteršič Marto, roj. 24. 2. 1954, Ulica bratov Rozman 4,
Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, enosobno stanovanje, št. 55, v 9.
nadstropju, v stavbi na naslovu Ul. bratov
Rozman 4, Ljubljana,
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Šušteršič Marto, roj. 24. 2.
1954, Ulica bratov Rozman 4, Ljubljana,
kot prodajalko, in Bojanom Kraigherjem,
roj. 16. 10. 1966, Vodnikova 165, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, enosobno stanovanje, št. 55, v 9. nadstropju,
v stavbi na naslovu Ul. bratov Rozman 4,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2010
Dn 14581/2010
Os-6661/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Radmile Radovanović, Clevelandska
ulica 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, z ident. št. 24.E,
vpisani v podvl. št. 391/24, k.o. Nove Jarše,
dne 2. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 12/2 225/80B z dne 10. 10. 1980, sklenjene med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis TOZD
GE Celje, XIV. divizije 8, Celje, kot prodajalcem, in Arnautović Advijo (Rešidovič),
roj. 27. 4. 1954, in Arnautović Ešrefom,
roj. 20. 1. 1954, kot kupcema, in sicer za
nepremičnino, stanovanje št. 24, z ident.
št. 24.E, vpisano v podvl. št. 391/24, k.o.
Nove Jarše;
– dodatka k prodajni pogodbi št. – MS
12/2-B225/80-B z dne 10. 10. 1980, z dne
18. 11. 1981, sklenjenega med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis TOZD
GE Celje, XIV. divizije 8, Celje, kot prodajalcem, in Arnautović Advijo (Rešidovič),
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roj. 27. 4. 1954, in Arnautović Ešrefom,
roj. 20. 1 .1954, kot kupcema, in sicer za
nepremičnino, stanovanje št. 24, z ident.
št. 24.E, vpisano v podvl. št. 391/24, k.o.
Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2010
Dn 29310/2010
Os-6662/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Škerl, Črtomirova ulica 16, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, z ident. št. 6.E, vpisani
v podvl. št. 3677/6, v k.o. Bežigrad, dne
11. 10. 2010,izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. JU 66-211/2/OD
z dne 2. 6. 1966, sklenjene med Giposs
Ljubljana, kot prodajalcem, in Zavodom
za raziskavo materiala in konstrukcij SRS,
Dimičeva 12, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 6.E, vpisani v podvl. št. 3677/6, v k.o.
Bežigrad,
– pogodbe št. JU 66-211/67/OD z dne
26. 9. 1967, sklenjene med Giposs Ljub
ljana, kot prodajalcem in Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij SRS, Dimičeva 12, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino stanovanje z ident. št. 6.E,
vpisani v podvl. št. 3677/6, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2010
Dn 10941/2010
Os-6663/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Novak
Leopolda, Toplarniška ulica 15, Ljubljana, ki
ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, parc.št. 829/16, vpisani
v podvl. št. 999, k.o. Moste, dne 11. 10.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji garaže, sklenjene
leta 1966, med Železniškim gospodarstvom
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
kot prodajalcem, ter Leopoldom Novakom,
Toplarniška ulica 15, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, garažo, v izmeri
17 m2, v Toplarniški ulici, na parc. št. 829/16,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2010
Dn 19020/2010
Os-6664/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Renate Vinter, Fabianijeva 33, Ljubljana, ki jo
zastopa družba Otium, d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanje št. 14, z ident.
št. 102.E, vpisani v podvl. št. 2942/15,
k.o. Bežigrad, dne 6. 9. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1118/11/92B z dne 29. 1. 1993, sklenjene med Mestno
občino Ljubljana (kot prodajalko) in Brigito
Peklaj Potočar, Fabianijeva 33, Ljubljana
(kot kupovalko), in sicer za stanovanje
št. 14, z ident. št. 102.E, vpisani v podvl.
št. 2942/15, k.o. Bežigrad;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
19. 6. 1996, sklenjenega med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (kot prodajalcem) in Brigito Peklaj Potočar, Fabianijeva 33, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer
za stanovanje št. 14, z ident. št. 102.E, vpisani v podvl. št. 2942/15, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2010
Dn 3151/2010
Os-6665/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Tuma, Ulica bratov Učakar 58, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, za nepremičnino z ident.
št. 1739-1074-129, vpisano v vl. št. 4497/62,
k.o. Zg. Šiška, dne 12. 10. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji garaže
št. 12, neznanega datuma, sklenjene med
GIP Ingrad Celje, Lava 7, 3000 Celje, kot
prodajalcem, in Tuma Dušanom, roj. 30. 10.
1943, Ulica bratov Učakar 58, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino garažo,
št. 12, Ulica bratov Učakar 58, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2010
Dn 29863/2010
Os-6666/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Ester
Prajs
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mehmeda Slatića, Zakotnikova 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
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vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, samska soba št. 19, z ident.
št. 12.E, vpisani v podvl. št. 2025/12, v k.o.
Moste, dne 29. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalko, in Izolirko Ljubljana
d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, samsko
sobo št. 10, z ident. št. 12.E, vpisani v podvl.
št. 2025/12, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljica postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2010
Dn 29849/2009
Os-6716/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dragice Filipović, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z ident. št. 86.E, vpisani v podvl.
št. 2025/86, v k.o. Moste, dne 8. 10. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino
Ljubljana, kot prodajalko, in Kolinsko d.d.,
Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 86.E, vpisani v podvl.
št. 2025/86, v k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1968
o prodaji stanovanja št. 29, sklenjene med
Občino Ljubljana Bežigrad, kot prodajalko in Sonjo Matjan, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident.
št. 45.E, in klet z ident. št. 46.E, vpisani
v podvl. št. 3864/25, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2010
Dn 35102/2009
Os-6717/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nikole Bursaća, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
samska soba št. 101, z ident. št. 25.E, vpisani v podvl. št. 2025/25, k.o. Moste, dne
27. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalko, DO Slovenijašportom
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samsko sobo št. 101, z ident. št. 25.E,
vpisani v podvl. št. 2025/25, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
2009, sklenjene med DO Slovenijašportom
Ljubljana, kot prodajalcem, in Mineralom
d.d. Ljubljana, kot kupcem, in sicer za ne-

premičnino, samsko sobo, št. 101, z ident.
št. 25.E, vpisani v podvl. št. 2025/25, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2010
Dn 15855/2010
Os-6718/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirjane Peternel, Trebinjska ulica 7, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetniška pisarna Mira Senice
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanje, št. 9, z ident.
št. 109.E, vpisani v podvl. št. 1617/34, v k.o.
Brinje I, dne 17. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja
št. 1/93, z dne 5. 3. 1993, sklenjene med
Delo Revije, p.o., Dunajska 5, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Mirjano Peternel, Trebinjska
ulica 7, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za
stanovanje št. 9, zdaj z ident. št. 109.E, vpisani v podvl. št 1617/34, v k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2010
Dn 29828/2009
Os-6719/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čeda
Njenića, Mala vas 30, Videm Dobrepolje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini
z ident. št. 35.E, vpisani v podvl. št. 2025/35,
v k.o. Moste, dne 8. 10. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno
občino Ljubljana, kot prodajalko in Izolirko
Ljubljana d.o.o., Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 35.E,
vpisani v podvl. št. 2025/35, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2010
Dn 34686/2009
Os-6720/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Strah Zdravke, Ulica Staneta Severja 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičninah, vpisanih v vl. št. 3440/2
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– stanovanje št. 2, v pritličju (2. etaža),
s shrambo št. 2, v kleti (1. etaži), z ident.
št. 1735-0590-002, Ulica Staneta Severja
4, Ljubljana, k.o. Stožice, in v vl. št. 3440/11
– kletni prostori št. 2K, v 1. etaži, z ident.
št. 1735-0590-011, Ulica Staneta Severja 4,
Ljubljana k.o. Stožice, dne 14. 9. 2010, pod
opr. št. Dn 34686/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11.
1991, sklenjene med Ljubljansko banko d.d.
Ljubljana in Strah Zdravko, Ul. Staneta Severja 4, Ljubljana, za stanovanje št. 3, s pomožnimi stanovanjskimi prostori, v stavbi Ul.
Staneta Severja 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2010
Dn 25408/2010
Os-6763/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miloša Jenka, Prežganje 26, Ljubljana, ki ga
zastopa Marinka Jenko Zavrl, Prežganje
26, Ljubljana, zaradi vknjižbe izbrisa stare
hipoteke pri nepremičnini, parc. št. 1470/3,
vpisani v vl. št. 1133, k.o. Volavlje, dne 28. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
izbris stare hipoteke, ki je v zemljiški knjigi
vpisana z naslednjo vsebino: vlož. 17. 4.
1996, št. Dn 3370/1996, po posojilni pogodbi z dne 16. 4. 1996, št. 466/96, se vknjiži
zastavna pravica za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 3.500,00 DEM v tolarski
protivrednosti, kar znaša na dan sklenitve
pogodbe 316.050,00 s 5% obrestmi mesečno in varščino 2.000,00 DEM v tolarski
protivrednosti, v korist upnice Ljubljanske
zastavljalnice, Lombardna hiša d.d., Resljeva 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene vknjižbe izbrisa stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2010
Dn 3896/2010
Os-6764/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Justina, Runkova ulica 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
stanovanje, z ident. št. 1739-4114-6, vpisano v podvl. št. 4114/13, k.o. Zg. Šiška, dne
30. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 10. 4. 1972, sklenjene med
Medja Romano, roj. Mihelič leta 1934, Djakovičeva 27, Ljubljana, kot prodajalko, ter
Grad Francem, roj. 29. 10. 1902, Zg. Kašelj
91, Ljubljana - Polje, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino, enosobno stanovanje št. 6,
v I. nadstropju, v izmeri 33,27 m2, v stanovanjski stavbi, v Ljubljani, Litostrojska
cesta 27 (prej Djakovičeva 27), Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 3. 11. 2010
Dn 13961/2010
Os-6667/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga
zastopa direktorica Tanja Vindiš Furman, za
vpis lastninske pravice na nepremičninah
parc. št. 367/3 in 367/4, pripisanih vl. št. 456,
k.o. Trčova, pod opr. št. Dn 13961/2010, dne
14. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene v notarskem zapisniku, opr. št. SV 636/97 dne
24. 10. 1997, med prodajalcema Dominikom Kurbusom, roj. 4. 8. 1938, stanujočim
v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 9, in Terezijo Kurbus, rojeno 27. 9. 1950, stanujočo
v Mariboru, Trčova 284, in kupcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, Grajski
trg 1, Maribor, ki ga je zastopala direktorica
Lidija Žvajker, s katero sta prodajalca kupcu prodala nepremičnini, parc. št. 367/3 in
367/4, pripisani vl. št. 456, k.o. Trčova, in
na njih dovolila vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2010
Dn 6798/2010
Os-6668/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roberta Škofa, stanujočega Leskovec 87a,
Pragersko, ki ga zastopa odvetnica Andreja
Dajčman, Partizanska cesta 16, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 3178/10, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 6798/2010, dne 13. 10.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe z dne 27. 12. 2006, sklenjene med
darilodajalko Majdo Škof, stanujočo Dvorakova ulica 10a, Maribor, in obdarjencem
Robertom Škofom, stanujočim Leskovec
87a, Pragersko, s katero je darilodajalka
obdarjencu podarila nepremičnino, stanovanje št. 10, v II. nadstropju, na naslovu
Shakespearova ulica 8 v Mariboru, pripisano podvl. št. 3178/10, k.o. Pobrežje, in
na podarjenem dovolila vknjižbo lastninske
pravice v korist obdarjenca.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2010
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Dn 9745/2010
Os-6669/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Gobca, stanujočega Srednje 17d, Kamnica, zastopanega po odvetniku Zvonku
Kolšku, Cankarjeva ulica 19, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1743/24, k.o. Maribor
– Grad, pod opr. št. Dn 9745/2010, dne
24. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 4. 1995,
sklenjene med prodajalko Bernardo Curk,
stanujočo Ulica heroja Staneta 10, Maribor,
in kupcem Jožetom Gobcem, stanujočim
Srednje 17d, Kamnica, s katero je prodajalka kupcu prodala nepremičnino, pripisano
vl. št. E-6 B/24, k.o. Maribor – Grad, ki predstavlja garažni boks št. 23, v izmeri 12,50
m², v podzemni garaži, v stavbi na naslovu: Cankarjeva ulica 23 in 23a, Maribor, na
parc. št. 974/4, k.o. Maribor – Grad, in na
prodani nepremičnini dovolila vpis lastninske pravice v korist kupca.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2010
Dn 13736/2010
Os-6721/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Jožeta Koširja, stanujočega Smetanova
ulica 33, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 2064/11, k.o. Koroška vrata, pod opr.
št. Dn 13736/2010 dne 2. 11. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 395/91
z dne 9. 10. 1991, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem »Granit« Slovenska Bistrica, Titova 87, ki ga je zastopal
direktor Feliks Kolar, in kupcem »Possehl« d.o.o., Počehova 12, Maribor, ki ga je
zastopal Miha Sitar, s katero je prodajalec
kupcu prodal nepremičnino garažo, št. 2,
v izmeri 18,00 m², ob poslovno stanovanjskem objektu Koroška cesta 52, Maribor, in
dovolil kupcu vknjižbo družbene lastnine in
imetnika pravice uporabe oziroma vknjižbo
etažne lastnine,
– prodajne pogodbe z dne 20. 12. 1993,
sklenjene med prodajalcem »Possehl«, Posebne gradnje d.o.o., Počehova 12, Maribor,
ki ga je zastopal Miha Sitar, in kupcem Rudolfom Gracejem, roj. 7. 7. 1941, stanujočim
v Mariboru, Shakespearova ulica 2, s katero
je prodajalec kupcu prodal nepremičnino garažo, št. 2, v izmeri 18,00 m², ob poslovnostanovanjskem objektu Koroška cesta 52,
Maribor, stoječem na parc. št. 2004, k.o.
Koroška vrata, in na njej dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca,
– darilne pogodbe z dne 25. 8. 1997,
sklenjene med darovalcem Alojzem Mezgecem, roj. 3. 6. 1951, stanujočim Maribor, Koroška cesta 52, in obdarjenko Ano Mezgec,
roj. Rovan, roj. 19. 9. 1951, stanujočo Maribor, Koroška cesta 52, s katero je darovalec
obdarjenki podaril svojo polovico nepremič-

nin, sestavljenih iz dvosobnega mansardnega stanovanja, št. 4, velikosti 55,09 m²,
vključno s tremi shrambenimi boksi v kleti,
locirano v poslovno-stanovanjskem bloku
Koroška cesta 52, na parc. št. 2004/1, k.o.
Koroška vrata in svojo polovico garaže št. 2,
v izmeri 18,00 m², na dvorišču poslovnostanovanjske zgradbe, Koroška cesta 52,
na parc. št. 2004/5, k.o. Koroška vrata, in
na podarjenem dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2010
Dn 7336/2010
Os-6770/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Franja Greinerja, stanujočega Regentova ulica 6, Maribor, ki ga zastopa odvetnik
Zdravko Križman, Glavni trg 17b, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2554/17, k.o. Tabor,
pod opr. št. Dn 7336/2010 dne 13. 10. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1986/1-06/93 z dne 19. 8. 1993,
sklenjene med prodajalcem Slovenske železnice Ljubljana p.o., Ljubljana, Kolodvorska
ulica 11, ki ga je po pooblastilu zastopal
Igor Hauptman, in kupcem Prašnički Ivanom, stanujočim Regentova ulica 6, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 16, v II. nadstropju, v stanovanjski hiši, na naslovu: Maribor, Regentova
ulica 6, na parc. št. 1826/19, k.o. Tabor, in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2010
Dn 977/2010
Os-6723/10
Okrajno sodišče v Šentjurju je po okrajni
sodnici svetnici Teji Zapušek, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Slovenske
železnice d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljub
ljana, zastopane po generalnem direktorju
Goranu Brankoviču, zaradi vknjižbe lastninske pravice, na nepremičnin, stanovanje,
št. 2, z identifikacijsko št. 1138-909-2 v izmeri 70,15 m2, na naslovu Dušana Kvedra
36, Šentjur pri Celju, parc. št. 486, pri vl.
št. 1526/3, k.o. Šentjur pri Celju, dne 14. 7.
2010, pod št. Dn 977/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – pogodbe z neznano številko
in datumom, sklenjene med Občino Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur pri
Celju (kot prodajalko) in Slovenskimi železnicami, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, Ljub
ljana (kot kupovalko), s katero je prodajalec
kupcu dovolil vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju v z.k. vložku 1526/3, k.o. Šen-
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tjur pri Celju, do celote. Morebitne imetnike
pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se
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 Šentjurju
dne 1. 10. 2010
Dn 2235/2008
Os-6722/10
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Kaš Janka, Vodnikova cesta 21, Ljubljana,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe
z dne 26. 8. 1983, št. 822/BC, ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini – apartmaju št. 9, označen
z oznako S1.9 L1.1, s pripadajočo shrambo
št. 9, v I. nadstropju stanovanjske stavbe
A8 v Bovcu, na parc. št. 651, k.o. Bovec,
na naslovu Kaninska vas 18, v skupni izmeri 32,85 m2, z identifikacijsko številko
2207-1105-9, vpisano v vl. št.1543/9.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Kolarić Nikole in Kolarić Elizabete,
Bregalnička ulica 13, Osijek, Hrvaška.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, 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 predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
4. 11. 2010

Amortizacije
N 248/2009
Os-6258/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani
na predlog predlagateljice Kristine Mirković, Zeleni pojas bb, Šušanj, Bar, R. Črna
gora, ki jo zastopa Ivica Ukmar, Križ 80,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba
Irena Kočevar o.p., d.o.o., iz Ljubljane, teče
postopek za razveljavitev delnic izdajatelja
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
in sicer delnic serije BA, vrednost 1, delnice
od 0007552 do 0007559, št. delnic 8, št.
lotov 8. Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz navedenih listin in v katerem
se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listine (delnice) predložijo sodišču. Če listine
v navedenem roku sodišču ne bodo predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2010

stanujočem na naslovu Stari trg ob Kolpi
15, pošta Stari trg ob Kolpi, zaradi predloga
za razdelitev solastnine in postavitve začasnega zastopnika, v skladu z 82. členom
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku (v nadaljevanju:
ZNP), dne 25. 10. 2010 nasprotnim udeležencem neznanim in neznano kje živečim
dedičem po pokojnem Janezu Starcu, nazadnje stanujočem na naslovu Stari trg ob
Kolpi 15, pošta Stari trg ob Kolpi postavilo
začasnega zastopnika, in sicer univ. dipl.
pravnika – odvetnika Dušana Briclja iz Črnomlja, Kolodvorska cesta 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal nasprotne udeležence vse do takrat,
dokler ti ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sodišču sporočil, da
jim je postavil skrbnika. Začasni zastopnik
ima v postopku, za katerega je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 10. 2010
I 158/2010
Os-6087/10
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova ulica 28,
Ljubljana – dostava proti dolžnici Izabeli
Cerar, Savlje 87, Ljubljana – dostava zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, dne 22. 9.
2010 sklenilo:
dolžnici Izabeli Cerar, nekdaj stanujoči
na naslovu Gradišče pri Lukovici 14, Lukovica, sedaj neznanega prebivališča, se v tem
postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal
dolžnico, vse dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžnici postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 9. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

P 178/09
Os-6546/10
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 178/09 z dne 21. 10. 2010 prvi
toženi stranki Ivanu Marsiču postavilo začasno zastopnico odvetnico Mirjano Dmitrović
iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca,
neznano.
Začasni zastopnik bo prvo toženo stranko zastopal v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 10. 2010

N 17/2010
Os-6611/10
Okrajno sodišče v Črnomlju je v nepravdni zadevi predlagateljice Ribiške družine
Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj,
ki jo zastopa odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, zoper neznane in neznano kje bivajoče dediče po Starc Janezu, nazadnje

I 2184/2007
Os-1876/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2184/2007 z dne
22. 10. 2007, upnice Zavarovalnice Maribor
d.d., Cankarjeva 3, Maribor, proti dolžniku
Andreju Kreku, Planina 13, Kranj, zaradi izterjave 406,42 EUR s pripadki, se dolžniku
Andreju Kreku, postavi začasno zastopnico
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odvetnico Ladi Voršič iz Kranja. Začasna
zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 2. 2009
Ig 1321/1997
Os-6281/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št. Ig 1321/1997 z dne 6. 3.
2010, v izvršilni zadevi upnice Mladinske
knjige trgovina d.d. Ljubljana, Slovenska
c. 29, Ljubljana, proti dolžniku Srečku Truta, Štefanova ulica 26a, Šenčur, zaradi izterjave 33,20 EUR s pp, je sodišče dolžniku
Srečku Trutu, Štefanova ulica 26a, Šenčur,
postavilo začasno zastopnico odvetnico
Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, ki
ima v tem postopku vse pravice, dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 10. 2010
Ig 577/2006
Os-5868/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, proti dolžniku Nikša
Franiću, Šišenska 34, Ljubljana – dostava,
Alenka Gaberšek, Trebinjska ulica 9 (naslov po CRP), Ljubljana – dostava; prej
Felice d.o.o., Središka 16, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 2.454,43 EUR, sklenilo:
dolžnici Alenki Gaberšek, Trebinjska
ulica 9, Ljubljana, se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Mirčič Živan, Medvedova 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
VL 118515/2008
Os-6416/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Ervinu Štorek, Gregorčičeva
ulica 6, Celje, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Bernard Tajnšek, Stanetova ulica 27, Celje,
zaradi izterjave 805,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Ervinu Štoreku, Gregorčičeva
ulica 6, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Bernard Tajnšek, Stanetova ulica 27, 3000
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2010

Stran

2878 /

Št.

90 / 12. 11. 2010

III P 2470/2008
Os-6452/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Teji Svet Golouh, v pravdni zadevi tožeče
stranke Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, zoper toženo stranko Alojza Malnarja, neznanega prebivališča (prej
Bratovševa ploščad 38, Ljubljana), zaradi
plačila 2.817,75 EUR s pripadki, dne 1. 10.
2010 sklenilo:
toženi stranki Alojzu Malnarju, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št. III
P 2470/2008 postavi začasni zastopnik Aleš
Kovač, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2010
VL 50212/2010
Os-6470/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB Banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Željko
Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Ervinu Meszarosu, Pameče 98b, Slovenj
Gradec, ki ga zastopa zakoniti zastopnik
odvetnik Joža Konečnik, Francetova 4, Slovenj Gradec, zaradi izterjave 269,46 EUR,
sklenilo:
dolžniku Evrinu Meszarosu, Pameče
98b, Slovenj Gradec, 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 Joža Konečnik, Francetova 4, Slovenj
Gradec.
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 16. 8. 2010
VL 159262/2009
Os-6613/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Slovensko zavarovalno
združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Tone Jančič, Verovškova
ulica 60/B, Ljubljana, proti dolžniku Branku
Račiču, Spodnje Gameljne 97, Ljubljana, ki
ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Lucija Šikovec-Ušaj, Štefanova 3, Ljubljana,
zaradi izterjave 14.660,37 EUR, sklenilo:
dolžniku Branku Račiču, Spodnje Gameljne 97, 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 Lucija Škovec-Ušaj, Štefanova 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2010
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I 9587/2005
Os-6996/09
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zdevi upnika Jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljubljana,
proti dolžniku Čedu Stevanoviću, Cesta
XIV. divizije 11, Maribor, zaradi izterjave nadomestila preživnine v znesku 263.768,00
SIT s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, s sklepom
opr. št. 05291 I 9587/2005 z dne 5. 8. 2009,
za začasnega zastopnika dolžniku postavilo odvetnika Valentina Breznika, Partizanska 37, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik
bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 8. 2009
P 222/2010
Os-4878/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi opr. št. P 222/2010 tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo
stranko Marka Nedeljkovića, Šaranovičeva cesta 36a, Domžale, sedaj neznanega
bivališča, zaradi plačila 2.211,84 EUR, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi
stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Natašo Tratar, Prešernov trg 8, Novo
mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 7. 2010
P 94/2010
Os-6435/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Sare Brezovec, Via
San Nazario 3, Prosek, Trst, Italija, ki jo
zastopata odvetnica Majda Škrlj iz Sežane
zoper toženo stranko: 1. Aleksander Bekar,
Via Conti 8, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, 2. Bojan Bekar, St. Regina, Toronto, Kanada, sedaj neznanega bivališča,
3. Dušan Bekar, Hi 15, 50 u, Wood-Side,
I. I., sedaj neznanega bivališča, 4. Dušan
Bekar, Kačićeva 12, Zagreb, Hrvaška, 5.
Breda Marija Danieli, Via Conti 8, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, 6. Marjeta
Skok, Via Parini 11/3, Trst, Italija, sedaj
neznanega bivališča, 7. Emilija Starova,
Pizogova 12, Korpus 2, KV 26, Cheboksazy, Rusija, 8. Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, 9. Avrelij Paradiso,
Pod Sedovnikom 11, 6210 Sežana, zaradi
ukinitve služnostne pravice (1.500,00 €),
po predlogu tožeče stranke za postavitev
začasnega zastopnika 1., 2., 3., tožencu
ter 5. in 6. toženki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Aleksandru Bekarju, Via Conti 8, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, Bojanu Bekarju, St. Regina, Toronto, Kanada, sedaj
neznanega bivališča, Dušanu Bekarju, Hi
15, 50 u, Wood-Side, L. I., sedaj neznanega bivališča, Bredi Mariji Danieli, Via Conti
8, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča,
Marjeti Skok, Via Parini 11/3, Trst, Itali-

ja, sedaj neznanega bivališča, s sklepom
z dne 18. 10. 2010 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta,
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo
1., 2., 3., toženca in 5. in 6. toženki v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler 1.,
2., 3., toženec in 5. in 6. toženka ali njihov
pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 10. 2010

Oklici dedičem
DD 129/2010
Os-5989/10
Pri okrajnem sodišču v Kamniku je
v teku zapuščinski postopek pod opr. št.
DD 129/2010, po pok. Ahčin Janezu, roj.
30. 8. 1887, nazadnje stanujočem Okrog
pri Motniku 4, Laze v Tuhinju, in umrlem
25. 4. 1952, glede dedovanja premoženja,
ki je bilo zapustniku vrnjeno v postopku denacionalizacije.
Iz podatkov spisa izhaja, da so zakoniti
dediči zapustnika med drugim tudi vdova
Ahčin Frančiška, sin Ahčin Vincenc ter vnuk
Mali Vincenc, ki so tudi že vsi pokojni.
Če ste potomec oziroma dedič zgoraj
navedenih oseb Ahčin Frančiške, Ahčin
Vincenca ali Mali Vincenca oziroma druga
oseba, ki misli, da ima pravico do dediščine po pok. Ahčin Janezu, vas pozivamo,
da se priglasite sodišču v 1 letu od objave
tega oklica.
Po preteku zgoraj navedenega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 9. 2010
D 528/2009
Os-6037/10
Karlo Ugrin rojen 2. 3. 1904, nazadnje
stanujoč v Italiji, Trst, Via C. Zoretti 25, je
dne 21. 7. 1972 umrli, 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.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Irene Fister, Ul.
Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2010
D 581/2009
Os-6110/10
Marijan Batković, nazadnje stanujoč
v Kopru, Vojkovo nabrežje 26, je dne 27. 10.
2009 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.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, Koper,
Ul. Vena Pilona 14.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 9. 2010
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D 373/2007
Os-6180/10
Okrajno sodišče v Krškem po okrajni
sodnici svetnici Mariji Breznik, v zapuščinski zadevi po dne 26. 5. 2004 umrli Marii
Katharini Dreher, roj. Holzschuh, stanujoča
Schillerstr. 14, 88058 Langenargen, Nemčija, izdaja oklic:
Neznane dediče, tretjega dednega reda,
po pok. Marii Katharini Dreger, roj. Holzschuh, stanujoča Schillerstr. 14, 88058 Langenargen, Nemčija se poziva, da v roku
1 leta od objave oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 9. 2010
III D 1561/2010
Os-6418/10
V zapuščinski zadevi po pok. Merkun
Ivanu, rojenem 20. 8. 1913, datum smrti
neznan, nazadnje stanujočem na naslovu
15620 School Ave., Cleveland, Ohio, 44110,
ZDA, je naslovno sodišče odredilo oklic.
Sodišču ni znano, ali je zapustnik s svojim premoženjem oporočno razpolagal.
Zapustnik je imel dve sestri, in sicer Antonijo Glavan, roj. 2. 1. 1929, stan. Čolnarska ulica 4, Ig, ter Marijo Župevc, roj. 5. 2.
1918, stan. Dom ostarelih, Ponikve 76, Videm – Dobrepolje. Drugi morebitni zapustnikovi zakoniti dediči pa niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na sodni deski sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2010
I D 1375/2010
Os-6616/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Teodorju Bregarju, sinu Alojzija, roj. 20. 12. 1915, umrlem
14. 4. 2010, nazadnje stanujočem v Ljub
ljani, Rožna dolina, Cesta I/6, državljanu
Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dediči pridejo v poštev poleg zapustnikove
vdove Silve Bregar še zap. nečaki in nečakinje oziroma pranečaki, kot potomci po
pok. zap. sestrah Veri Loborec, roj. Kolenc,
in Slavki Kopač, roj. Kolenc.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS,
št. 15/1976, z nadaljnjimi spremembami in
dopolnitvami) poziva navedene dediče ter
vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2010
D 95/2008
Os-5955/10
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Benšič Josipini,
roj. Glažar, roj. 2. 4. 1882, vdovi, nazadnje

stanujoči v Luciji, Liminjan 193, in umrli dne
25. 1. 1953. Pismene oporoke ni zapustila,
bila pa je solastnica do 4/28-in parc. št. 257,
vpisane v vl. št. 226, k.o. Povir.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 9. 2010
D 158/2010
Os-6109/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Mlekuž Giuseppini, vdovi Tomaselli, rojeni 3. 6. 1913, državljanki Republike Italije, z zadnjim stalnim prebivališčem
na naslovu Turiaccco, Vicolo 5, Mitragliveri,
Italija, ki je umrla dne 24. 5. 2000, v Monfalconu, Italija.
Glede na to, da sta se sinova pokojne
dedovanju odpovedala, pridejo v poštev za
dedovanje dediči drugega dednega reda,
to so starši zapustnice oziroma, ker so tudi
ti že pokojni, njihovi potomci, to je bratje in
sestre zapustnice oziroma njihovi potomci.
V primeru, da teh dedičev ni, pa bi lahko
dedovali dediči tretjega dednega, babici in
dedka pokojne oziroma njihovi potomci.
Ker dediči drugega in tretjega dednega reda niso znani, sodišče s tem oklicem
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se v roku enega leta od
njegove objave zglasijo in uveljavljajo svojo
pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 9. 2010

Oklici pogrešanih
N 32/2010
Os-6181/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5B, Koper, po predlogu za razglasitev za mrtvega
za osebo z imenom Anton Cek, roj. 27. 9.
1889, materi Heleni Cek, roj. Tomažič, in
očetu Antonu Ceku, v Hrušici št. 62, sedaj
neznanega prebivališča, prej stanujoč Hrušica št. 88, ki je pridobil lastninsko pravico
na nepremičninah, v k.o. Hrušica, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 25. 5. 1937
in po tem o njem ni več nobenega poročila,
od njegovega rojstva pa je preteklo že več
kot 70 let in je glede na datum njegovega
rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni, poziva
vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti
pogrešanega Antona Ceka, da v roku 3 mesecev od objave oklica to sporočijo sodišču
ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan,
Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 10. 2010
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N 160/2009
Os-6247/10
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 Ivano 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 Ivane 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 157/2009
Os-6249/10
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, z zadnjim znanim bivališčem
Gabrovica št. 8, Črni Kal, 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.
Ivana, z zadnjim znanim bivališčem Gabrovica št. 8, Črni Kal, 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 55/2010
Os-6252/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Antonijo Škorja, roj. Pečar, neznanega bivališča,
ki jo zastopa skrbnica za poseben primer
Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo,
dne 6. 10. 2010 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Antonije Škorja, žene Antona,
roj. Pečar, 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 340/2009
Os-8398/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek, da se Vladimirja Matjaža Košaka, rojenega 10. 9. 1945, v Ljubljani,
nazadnje stalno prebivajočega Golo 60, Ig,
kot pogrešano osebo razglasi za mrtvega.
Vladimir Matjaž Košak je dne 25. 10.
2008 izplul s čolnom, z reg. št. KP 4903,
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skupaj s prav tako pogrešanim Andrejem
Trinkom iz kanala Jernej v Seči, proti Savudriji in proti otoku Olib na Hrvaškem. Po
izplutju se je za njima izgubila vsaka sled.
Dne 30. 10. 2008 so hrvaški varnostni organi Policijsko upravo Koper obvestili, da
je bilo najdeno utopljeno moško truplo, za
katerega je bilo kasneje potrjeno, da gre za
Andreja Trinka. Truplo je naplavilo v zalivu
Valovine. Pogrešanega Vladimirja Matjaža
Košaka doslej niso našli. Dne 6. 4. 2009 so
hrvaški varnostni organi našli potopljen čoln,
z reg. št. KP 4903, v bližini otoka Unije.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega
Vladimirja Matjaža Košaka, naj se oglasi, če
je živ. Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj
vedo o njem in o njegovem življenju, naj se
javijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani, v roku
3 mesecev po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009
N 31/2010
Os-6455/10
Pri Okrajnem sodišču v Piranu poteka na predlog Ružice Macura, Gažon 40,
Šmarje, ki jo zastopa odvetnik Bojan Starčič iz Portoroža, zoper nasprotno udeleženko, pogrešano Mario Koren (Coren), rojeno
28. 12. 1863, ki jo zastopa CSD Piran, kot
skrbnik za poseben primer, postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da
je (bila) pogrešana lastnica polovičnega deleža nepremičnine parc. št. 81/1.S, k.o. Gažon. Rojena naj bi bila 28. 12. 1863, njeno
zadnje znano prebivališče pa naj bi bilo na
Šentjanah pri Piranu.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju,
zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh
mesecev od objave tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 10. 2010
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N 64/2010
Os-6617/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Tavčar
Konjc Silve, Kreplje 4D, Dutovlje, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Vincenca
Konjc, roj. 20. 11. 1866, v Brestovici pri Komnu, za mrtvega.
Vincenc Konjc se je rodil 20. 11. 1866,
v Brestovici pri Komnu, očetu Jožefu in materi Neži Konjc. Stanoval je v Brestovici pri
Komnu št. 57. Dne 10. 7. 1893 se je poročil
s Frančiško, roj. Peric. Iz Brestovice sta
se zakonca odselila v Nabrežino, leta 1931
je emigriral v Monfalcone. V zakonu so se
jima rodili 4 hčere in 1 sin, ki je pokojni
oče predlagateljice. Žena Frančiška je umrla
leta 1912 v Gorici.
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 25. 10. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2010

Os-6762/10

Podaljšanje roka
Skladno s 46. členom Zakona o sodiščih
(Ur. l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00,
73/04, 72/05, 127/06, 67/07, 45/08 in 96/09)
ter pozivom za predlaganje kandidatov za
imenovanje sodnikov porotnikov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 75/10 z dne
24. 9. 2010, Okrožno sodišče v Mariboru podaljšuje rok za podajo predlogov do 15. 12.
2010.
Okrožno sodišče v Mariboru
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ambrožič Kristjan, Vipavska cesta
15/d, Ajdovščina, zavarovalno polico, št.
50500067540, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnq-316580
Emeršič Ian, Poljska cesta 22, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500026796.
gnk-316511
Kavaš Matej, Mladinska ulica 26, Odranci,
zavarovalno polico, št. 50500042594, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh-316489
Kavaš Matej, Mladinska ulica 26, Odranci,
zavarovalno polico, št. 50500042594, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp-316535
Klančišar Sonja, Cesta 20. julija 2,
Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št.
50500014894, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-316590
Lebar Horvat Aleksandra, Čevljarska
21, Turnišče, zavarovalno polico, št.
5050069662, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-316592
Likavec Jani, Slavniška 11, Kozina,
zavarovalno polico, št. 403202000068, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq-316484
Medeot Sabina, Krekova ulica
15, Maribor, zavarovalno polico,
št. 110000300110, 110000300111,
110000300112, 110000300126,
110000300127, 110000300403,
1100003000404, 1100003000405,
110000300406, 110000300407,
110000300408. gny-316597
Medeot Sabina, Krekova ulica
15, Maribor, zavarovalno polico,
št. 110000300409, 110000300410,
110000300411, 110000300412,
110000300413, 110000300414,
110000300415, 110000300416,
110000300417, 110000300418,
110000300419. gnx-316598
Medeot Sabina, Krekova ulica
15, Maribor, zavarovalno polico, št.
120000007326, 120000007329,
120000007330, 126000000553,
126000000553, 126000000554,
126000000556, 127000000461,
127000000462, 127000000463,
127000000464. gnf-316599
Medeot Sabina, Krekova ulica
15, Maribor, zavarovalno polico, št.
127000000465, 210000004295,
210000004299. 210000004300,
210000004301, 210000004302,
210000004303, 210000004304,
210000004305, 210000004306.
gnv-316600
Medeot Sabina, Krekova ulica
15, Maribor, zavarovalno polico, št.
210000004307, 210000004308,
210000004309, 210000004310,
210000004311, 210000004312,
210000004314, 220000004581,
220000004582, 220000004584.
gnu-316601
Medeot Sabina, Krekova ulica
15, Maribor, zavarovalno polico, št.
220000004585, 220000004586,
220000004587, 220000004588,

220000004589, 220000004590,
220000004591, 220000004592,
220000004593, 220000004594.
gnt-316602
Medeot Sabina, Krekova ulica
15, Maribor, zavarovalno polico, št.
220000004595, 220000004596,
220000204577, 220000204578,
220000204579, 220000204580,
220000204581, 220000204582,
220000204583, 220000204584,
220000204585. gns-316603
Medeot Sabina, Krekova ulica
15, Maribor, zavarovalno polico, št.
220000204586, 220000204587,
220000204588, 220000204589,
220000204590, 220000204591,
220000204592, 220000204593,
220000204594, 220000204595,
220000204596. gnr-316604
Metelko Špela, Pod gonjami 116, Prevalje,
zavarovalno polico, št. 50500010575, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd-316493
Oberžan Kristina, Krasinec 1, Gradac,
zavarovalno polico, št. 4160100813, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp-316506
Pevec Peter, Paka pri Velenju 81, Velenje,
zavarovalno polico, št. 41601001976, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny-316547
Selinšek Uroš, Ul. Ruške čete 5, Ruše,
zavarovalno polico, št. 50500051341, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnj-316587
Uranc Sašo, Leška cesta 13, Mežica,
zavarovalno polico, št. 50500013564, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc-316594
Vrhovnik Praznik Nives, Avčinova
ulica 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
43401000316, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnc-316569

Spričevala preklicujejo
Anderle Žan, Jermanka 29, Bled, indeks,
št. 23090149, izdala Univerza v Ljubljani,
leto izdaje 2009. gnk-316586
Anđelić Saša, Kot 85, Bovec, spričevalo
1. letnika in obvestilo o uspehu 3.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani. gne-316517
Benko Rebeka, Štjak 3, Štanjel, spričevalo
9. razreda OŠ Srečka Kosovela Sežana, št.
103/2, izdano leta 2006. gnd-316568
Bohte Matjaž, Celovška cesta 264,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto.
gnk-316561
Cerar Darja, Stegne 9, Moravče, preklic
spričevala o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1997, izdano na ime Rožman Darja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 85 z dne 29. 10.
2010. gnu-316501
Črv Ivan, Ajševica 17, Nova Gorica,
diplomo Tehniškega šolskega centra Nova
Gorica. gnc-316494
Ćatak Melisa, Cesta revolucije 2/a,
Jesenice, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Jesenice, izdano leta 2001 in
2002. gnx-316573

Dolenšek Matjaž, Savska cesta 4A,
Lesce, spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2009. gnh-316564
Dorič Morena, Slovenska 5, Murska
Sobota, spričevalo OŠ II Murska Sobota,
izdano leta 1999. gni-316488
Drame Urška, Črnova 23/a, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekobnomske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1995, izdano na ime Katič Urška.
gnt-316552
Duraković Dijana, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, izdano leta 2003, izdano na
ime Ninić Dijana. gng-316515
Grča Andreja, Kovača vas 6, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 61192454, izdala FF
Maribor. gnh-316539
Jeram Dejan, Verdnikova ulica 6,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola. gnt-316502
Jeram Dejan, Verdnikova ulica 6,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja elektro
šola Moste. gnq-316505
Jurca Bernarda, Srednja vas 30, Šenčur,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1978, izdano na ime Črnič
Bernarda. gnb-316545
Kobal Tea, Vrhpolje 42, Vipava, indeks,
št. 18040748, izdala Filozofska fakulteta.
gnm-316559
Kogelnik Klavdija, Dolinska cesta 26/a,
Koper - Capodistria, spričevalo 2. in 3.
letnika SSKŠ Ravne na Koškem, izdano
leta 1994 in 1995. gnx-316523
Kos Anka, Savinova 4, Celje, spričevalo
Šolskega centra Celje - gradbeni tehnik,
izdano leta 1972. gnr-316554
Kozlevčar Sebastjan, Trg revolucije 4,
Trbovlje, diplomo Srednje gradbene šole za
geodezijo in ekonomijo. gnk-316486
Lampič Tess, Vrtna ulica 9, Rakek,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2009. gnn-316533
Legen Martina, Partizanska ulica 12,
Murska Sobota, spričevalo Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 1999.
gnm-316509
Lužar Tea, Postaja 65, Mirna Peč,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske
šole Grm, št. 50/77, izdano leta 2000.
gnw-316528
Lužar Tea, Postaja 65, Mirna Peč,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske
šole Grm, št. 50/77, izdano leta 1997.
gnr-316529
Lužar Tea, Postaja 65, Mirna Peč,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske
šole Grm, št. 50/77, izdano leta 1998.
gnq-316530
Lužar Tea, Postaja 65, Mirna Peč,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Grm, št. 50/77, izdano leta
2000. gnx-316527
Milavec
Jure,
Kosovelova
ulica
1C, Postojna, spričevalo 1. letnika
Srednješolskega
centra
Postojna.
gnl-316560
Mlinar Danijel, Rihpovec 44, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1997.
gnf-316491
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Mozetič Nika, Ledine 117, Nova Gorica,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
2005. gnv-316550
Petrić Gašper, Klemenova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani. gni-316513
Pihler Andreja, Grajenščak 40, Ptuj,
spričevalo Srednje tekstilne šole Maribor.
gnn-316583
Platovšek Karmen, Glinsko 4, Ljubečna,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Velenje
- trgovec. gni-316538
Potočnik Aleksandra, Steletova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2004. gns-316503
Potočnik Jožica, Ravne 97, Šoštanj,
spričevalo Šolskega centra Boris Kidrič
Celje, št. 7626, izdano leta 1979, izdano na
ime Jelen Jožica. gnf-316541
Pretnar Sabina, Celovška cesta
138, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1994.
gng-316490
Radanović
Danijela,
Tomačevska
cesta 11A, Ljubljana, spričevalo o poklicni
maturi Srednje šole tiska in papirja, izdano
leta 2003, na ime Kurtinović Danijela.
gnw-316499
Raimondi Urša, Cesta na Lenivec 14,
Sežana, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Srečka Kosovela Sežana, št. I.
ET/1443, izdano leta 2009. gnz-316521
Ravnikar Anda, Lojzeta Hrovata 6, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2005. gnw-316524
Razinger Stanislava, Ulica Viktorja
Kejžarja 37/a, Jesenice, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevala od 1. do 3.
letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta
1980, 1981, 1982 in 1983, izdano na ime
Pušar Stanislava. gnh-316514
Rozman Mihael, Kersnikova 1, Velenje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Velenje.
gnp-316606
Rupnik Suzana, Bartlova ulica 7/a,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Litija, izdano leta 2010.
gnx-316548
Senica Lilijana, Rifnik 36, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske, tekstilne in strojne šole Celje,
izdano leta 1999. gnh-316589
Sitar Gregor, Godič 70, Stahovica,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika
Srednje lesarske šole v Ljubljani, št. 78,
izdano leta 1993. gno-316507
Stepišnik Boris, Trnoveljska cesta 74,
Celje, diplomo Strojno tehnične šole Celje,
izdana leta 1984. gnl-316485
Sukič Gregor, Topolovci 4, Cankova,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske,
trgovske
in
upravno
administrativne šole Murska Sobota, izdano
leta 2003. gnl-316510
Suljić Izabela, Foitova 10, Velenje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Velenje, št. 86/I ET, izdano leta 2004, izdano
na ime Šehič Izabela. gnk-316536
Štubljar Goran, Ulica 1. maja 2, Metlika,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole,
tehniške gimnazije, Novo mesto, izdano leta
2007. gno-316557
Šuštarič Jure, Marjana Kozine 22,
Črnomelj, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdan pri Ministrstvu za šolstvo,
izdano leta 2007. gnc-316544
Trifunović Jovana, Ljubljanska cesta
4 a, Kamnik, obvestilo o uspehu 2. letnika,
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izdal Šolski center Rudolfa Maistra v
Kamniku, smer Gimnazija, izdano leta 2008.
gnl-316585
Vokal Andraž, Lovska ulica 33, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in 4.
letnika CDI Univerzum, izdano leta 1999.
gnj-316487
Vrbanić Darija, Šolska ulica 2, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Črnomelj, izdano leta 2003,
izdano na ime Predalič Darija. gne-316567
Zadnikar Janja, Belska cesta 5, Preddvor,
indeks, št. 18000515, izdala Filozofska
fakulteta. gnb-316570
Železnik Ana, Senožeti 33, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika Gimnazije
in veterinarske šole, izdano leta 2010.
gnq-316555

Drugo preklicujejo
Baebler Luka, Levstikova ulica 9,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11668,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnp-316556
Berložnik Marko, Stari trg 121, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002971000, izdajatelj Cetis Celje.
gnc-316519
Blatnik Jan, Trata VII/13, Kočevje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 0005996669. gns-316578
Brinovec Jože, Štekličeva 1, Ljubečna,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500003563000, izdajatelj Cetis Celje.
gnt-316577
Colnar Matej, Breg 40, Stara Cerkev,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, št.
0000020109080. gnb-316595
Čelebić Luka, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovnih znanj s področja trženja
investicijskih skladov in prodaje investicijskih
kuponov oziroma delnic inv. skladov, št. 264,
izdan s strani ZDU-GIZ, dne 28. 10. 2004.
gni-316588
Čopi Gorišek Evgen, Seča 113, Portorož
- Portorose, vozno karto, št. 6365, izdal
Veolia transport. gne-316542
Drvarič Talian Sara, Gregorčičeva 43,
Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 30016129, izdala FKKT v Ljubljani.
gnn-316508
Golob Mitja, Birčna vas 24, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 63010029, izdala
Univerza v Ljubljani. gnw-316549
GP Skok, d.o.o., Vodice, Šinkov Turn
032, Vodice, dovolilnico, št. 308660, za
vozilo MB ACTROC 3331B 6x4, z reg. št.
LJ 80-3NG. gnb-316520
GP Tržič d.o.o., Mlaka 2, Tržič, izvod
licence, št. GE004102/05514/001, za vozilo
Mercedes Benz Vario 612, z reg. št. KR 10
13N. gnu-316551
Grilc Marija, Ambrož 9, Cerklje na
Gorenjskem, izkaznico vojnega veterana,
št. I5176, izdana leta 2008 pri Zvezi vojnih
veteranov. gns-316553
Ilc Rok, Gorenje 56, Stara Cerkev,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje.
gnf-316566
Jagodič Kristjan, Vrbno 41/a, Šentjur,
certifikat NPK, št. 66509, z veljavnostjo od
4. 9. 2009 do 4. 9. 2014, izdajatelj Avtošola
Prah d.o.o. gny-316522

Kljun Klemen, Nemška vas 25, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 0005968377. gnu-316576
Kobal Tea, Vrhpolje 42, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 18040748, izdala
Filozofska fakulteta. gnn-316558
Kobe Anita, Gradišče 14/a, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 0005938865,
izdala Fakulteta za management Koper.
gnr-316579
Kolgeci Berat, Petrovče 114, Žalec,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
št. IZO-07/1933, izdan pri Šolskem centru
Celje, leta 2007. gne-316492
Košuta Boris, Čečovje 46d, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
41030118, izdala Medicinska fakulteta.
gnf-316516
Krapež Alen, Goriška ulica 53,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021666000, izdajatelj Cetis Celje.
gng-316540
Lebeničnik Milan, Ločica pri Vranskem
45, Vransko, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500001740000, izdajatelj Cetis
Celje. gnu-316526
Lekše Aleš, Drenovec pri Leskovcu 2,
Krško, študentsko izkaznico, št. 63040446,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnz-316496
Lužija Damjan, Seidlova cesta 62, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000128000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd-316593
Mate Jan, Gornje Lepovče 78, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 0005996688. gng-316565
Mulec Matevž, Dolenje jezero 47/b,
Cerknica, vozno karto, št. 1004482.
gnm-316584
Oblak Blaž, Ob progi 5, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 0005944214, izdala
Univerza na Primorskem. gnb-316495
Okanović Omer, Berdajsova ulica 9,
Ljubljana, certifikat NPK, št. 1839, izdano
31. 3. 2006, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnr-316504
Plevnik Martin, Kantetova 30, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20040308, izdala
Univerza v Ljubljani. gny-316572
Poldrugovac Ylenia, Resslova ul.
7, Koper - Capodistria, vozno karto, št.
927433C - 005435, izdal Veolia transport.
gnq-316605
Prevozništvo Matoles Toni Mulec s.p.,
Legen 125, Šmartno pri Slov. Gradcu,
dovolilnico za Rusijo, št. 502643, za vozilo
MAN reg. št. SG DC307. gnz-316596
Rot Tanja, Dunajska 103, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19313516, izdala
Ekonomska fakulteta, izdana na Petrovič
Tanja. gno-316582
Simonovič Oskar s.p., Breg 23,
Žužemberk, potrdilo za voznika, št. 008962/
MJ48-2-6367/2008, za voznika Borković
Miladina, izdano pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije, z veljavnostjo od 27. 10.
2008 do 14. 10. 2009. gnx-316498
Sukanović Admir, Bevkova ulica 14,
Ajdovščina, preklic digitalne tahografske
kartice, objavljeno v UR. l. RS, št. 85/10.
gnd-316518
Šetina Klemen, Rumanja vas 43, Straža,
študentsko izkaznico, št. 64090390, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gno-316532
Škaljić
Esed,
Milčinskega
11,
Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004934004, izdajatelj Cetis Celje.
gnz-316546
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Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
potrdilo za voznike nedržavljane EU, št.
007365/MJ44-2-1305/2010, izdano na ime
Klimkovskyy Ihor. gnf-316591
Šuklje Jože, Trnovec 22, Metlika,
izkaznico vojnega veterana, št. 0007225,
izdala UE Metlika. gnd-316543
Šuligoj Luka, Kidričeva ulica 32C, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 23090655,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnj-316562
TAG TRANS Prevozništvo d.o.o.,
Celovška cesta 280, Ljubljana, licence št.
GE002341/03057, veljavna od 5. 7. 2006
do 5. 7. 2011, ki se nanaša na vozilo z reg.
oznako LJ 83-4AP. gnv-316575
TLS d.o.o., Trubarjeva ulica 5, Laško,
dovolilnico za Hrvaško z oznako 191, št.
0003058. gny-316497
Tomaž Prezelj s.p., Zadnikarjeva ulica
3, Ljubljana, izvod licence skupnosti, št.
007846/010, serijska številka O0304534,
izdana pri OZS dne 12. 11. 2007, z
veljavnostjo do 8. 12. 2012. gnp-316581
Transport Livko Ražem s.p., Sermin 028,
Koper - Capodistria, certifikat za voznika, št.
000947/BGD27-2-810/2007, izdan na ime
Katanić Duško, pri OZS, z veljavnostjo od 9.
2. 2007 do 9. 11. 2007. gnw-316574
Turk Janja, Roje 12, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 71080609, izdala
Biotehniška fakulteta Ljubljana. gnj-316512
Upravna enota Laško, Mestna ul.
2, Laško, štampiljko premera 20 mm, z
napisom Republika Slovenija Upravna enota
Laško, št. 14n. gnv-316525
Varga Miha, Trata V/8, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 18091092, izdala
Univerza v Ljubljani. gnj-316537
Vidmar Peter, Travniška ulica 9, Kočevje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 0005973973. gnz-316571
Žerovnik Gregor, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63020324, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gni-316563
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