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Javni razpisi
Št. 410-139/2010

Ob-6820/10

in EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. junija
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. decembra 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. junija
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. septembra
2007, zadnjič spremenjenega dne 17. decembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013) objavlja,

Preklic
Občina Ilirska Bistrica preklicuje objavo
javnega razpisa za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Veseli december
2010« v Občini Ilirska Bistrica, objavljenega
v Uradnemu listu RS, št. 88, z dne 5. 11.
2010, v Razglasnemu delu, stran 2792 in na
spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.
ilirska-bistrica.si).
Preklic javnega razpisa bo objavljen na
enak način kot objava.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 331-20/2007/11
Ob-6801/10
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), (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. oktobra 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. junija 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. decembra 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 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

III. javni razpis za ukrep 125 –
Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije
in agromelioracije za leto 2010
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega
razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
v okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«,
ki je po 37. členu Uredbe PRP del ukrepa »Izboljšanje in
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala
k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega
sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture
kmetijskih zemljišč in k izboljšanju ureditve funkcionalne
infrastrukture.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša: do
5.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih
postavk MKGP, in sicer:
– do 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP
2007–2013 – EU
– do 1.250.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov
upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež
Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa
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Objava in zaključek
javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi
v Uradnem listu RS, št. 92/10, do objave zaprtja javnega
razpisa na spletnih straneh MKGP in Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).

Obdobje upravičenosti
stroškov

Kot upravičeni stroški za naložbe v okviru tega javnega
razpisa se štejejo samo stroški, nastali od datuma odločbe
o pravici do sredstev do zaključka projekta ali do vložitve
zadnjega zahtevka.
Med upravičene stroške se štejejo tudi priznani splošni
stroški, nastali pred datumom odločbe o pravici do
sredstev, vendar ne pred 1. januarjem 2007.

Cilj ukrepa:

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva

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
II. Predmet podpore
Skladno z drugim odstavkom 37. člena
Uredbe PRP so predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa naslednje aktivnosti:
a) komasacije, ki se izvajajo v skladu
s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča ter
v komasacijsko območje v skladu z občinskimi prostorskimi akti ni vključenih več kot
30 odstotkov nekmetijskih zemljišč;
b) agromelioracije, ki se izvajajo na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča.
Podpirajo se samo tiste agromelioracije, ki
se izvajajo na komasacijskih območjih in
se z njimi dosega cilj celovitega urejanja
kmetijskega prostora. Predmet podpore so
investicije (v nadaljnjem besedilu: projekt)
v ureditev poljskih poti (nekategorizirane občinske poti), odstranitev kamnitih osamelcev, spreminjanje konfiguracije zemljišč, izboljšanje dostopa na kmetijska zemljišča in
krčenje grmičevja razen agromelioracijskih
del, ki so se ali se izvajajo na komasacijskih
območjih in so bile financirane iz drugega
ukrepa PRP 2007–2013 ali iz proračuna lokalne skupnosti.
c) na komasacijskem območju je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa
v posamezni vlogi komasacija ali agromelioracija.
III. Vlagatelji
(1) Skladno s prvo točko 39. člena Uredbe PRP so vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev občine, v katerih
se izvaja večinski del komasacije oziroma
agromelioracije.
(2) Končni koristniki učinka dodeljenih
nepovratnih sredstev so lastniki komasiranih
zemljišč oziroma lastniki ali večletni zakupniki agromelioriranih zemljišč.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji
Vlagatelj:
Skladno s prvim odstavkom 40. člena
Uredbe PRP mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
(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.

Projekt:
(3) Vlagatelj mora priložiti ustrezna dovoljenja za operativno izvedbo komasacije
oziroma agromelioracije.
(4) Vlagatelj mora priložiti finančno ovrednotenje projekta.
(5) Vlagatelj mora priložiti časovno opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora
biti končan najpozneje v treh letih po odobritvi vloge.
(6) Vlagatelj mora predložiti Investicijski
program ali dokument identifikacije investicijskega projekta, iz katerega mora biti jasno
razvidno, da so s komasacijo oziroma agromelioracijo predvideni pozitivni ekonomski
učinki.
2. Specifični pogoji
Specifični pogoji, ki veljajo za izvedbo
komasacije:
Skladno s prvim odstavkom 40. člena
Uredbe PRP mora projekt izpolnjevati naslednje specifične pogoje:
Do podpor so upravičena tista komasacijska območja, pri katerih je povprečno
število parcel na ha višje od dveh parcel
na ha.
Specifični pogoji, ki veljajo za izvedbo
agromelioracije:
Skladno z drugim odstavkom 40. člena
Uredbe PRP mora projekt izpolnjevati naslednje specifične pogoje:
(1) Vlagatelj mora priložiti ustrezno projektno, investicijsko in tehnično dokumentacijo ter vsa dovoljenja za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju.
(2) Vlagatelj mora priložiti dovoljenje
o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. januarjem 2000 ali
pozneje (do podpor za izvedbo agromelioracije so upravičena samo tista komasacijska
območja, ki so bila pravnomočno uvedena
s 1. januarjem 2000 ali kasneje).
(3) Komasacijski postopek mora biti najmanj v fazi potrditve idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja.
(4) Agromelioracija je že bila uvedena
s predpisom ministra, pristojnega za kmetijstvo.
3. Podrobnejši pogoji
Skupni podrobni pogoji, ki veljajo za vse
projekte:
Skladno s prvim odstavkom 101. člena
Uredbe PRP mora projekt izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Vlagatelj mora priložiti dokazilo,
da ima za predlagano komasacijo oziroma agromelioracijo zagotovljena finančna
sredstva. Iz dokumentacije vlagateljev, ki
kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
projekta.
(2) Za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR upravičenih stroškov,
mora razliko do celotne vrednosti projekta,
vlagatelj zagotoviti sam.
(3) Priznana naložba ali aktivnost se ne
sme pričeti izvajati pred izdajo odločbe ARSKTRP.
(4) Projekt mora izkazati pozitivno oceno
pričakovanih ekonomskih učinkov.
(5) Vlagatelj mora priložiti finančno ovrednotenje projekta.
(6) Vlagatelj mora prevzeti pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva;
Podrobni pogoji, ki veljajo samo za agromelioracije:
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(7) Do podpore so upravičeni tudi tisti
agromelioracijski projekti, ki se ne pokrivajo
v celoti s komasacijskim območjem, vendar
pa se kot upravičeni stroški priznajo le tisti
stroški, ki so vezani na izvedbo agromelioracijskih del na samem komasacijskem
območju.
(8) V primerih, kadar gre za poseg, za
katerega ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, je potrebno priložiti vsa soglasja,
ki jih določa lokacijska informacija občine,
v kateri leži predvidena agromelioracija.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta
Skladno s prvim in drugim odstavkom
40. člena Uredbe PRP in tem javnim razpisom mora upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do
sredstev do zaključka projekta izpolnjevati
naslednje pogoje:
(1) Upravičenec se zavezuje, da bo projekt izveden v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča, graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in
varstvo okolja.
(2) Izvedbe projekta mora biti končana
najpozneje v treh letih po odobritvi vloge.
(3) Upravičenec mora najkasneje v desetih dneh po prejemu odločbe o pravici do
sredstev začeti postopek izbire izvajalca geodetskih, gradbenih oziroma ostalih operativnih del po predpisih o javnem naročanju.
Upravičenec mora pri omenjenem postopku izbire izvajalca geodetskih in ostalih del
uporabili enako specifikacijo del kot je le-ta
opredeljena v projektantskem predračunu
izvedbe komasacije ali agromelioracije za
potrebe tega javnega razpisa ter z izbranim
izvajalcem del skleniti pogodbo o izvedbi
del, ki bo skladna s tem javnim razpisom in
odločbo o pravici do sredstev. Kolikor nihče
od ponudnikov ne bo ponudil izvedbo del
za vrednost nižjo ali enako kot je opredeljena v odločbi o pravici do sredstev, mora
upravičenec razpis ponoviti oziroma razliko
pokriti sam.
(4) Upravičenec mora najkasneje v petih dneh po podpisu pogodbe z izbranim
izvajalcem geodetskih, gradbenih oziroma
ostalih operativnih del, le – to skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika
in ponudbo izbranega izvajalca del, posredovati ARSKTRP.
(5) Upravičenec mora z izvajalcem del
podpisali pogodbo, na podlagi katere se bo
izvajalcu del izplačevalo glede na dejansko
opravljeno delo. V primeru, da bo dejansko
opravljenega dela več, kot pa je to opredeljeno v projektantskem predračunu izvedbe
komasacije ali agromelioracije za potrebe
tega javnega razpisa, upravičenec ne more
zahtevali dodatnih sredstev, pač pa bo moral razliko pokriti sam.
(6) Upravičenec 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.
(7) Upravičenec mora za pogodbena
dela voditi predpisano dokumentacijo, ki je
določena s tem javnim razpisom in odločbo
o pravici do sredstev.
Specifični pogoji, ki veljajo za izvedbo
komasacije:
(8) Upravičenec mora z izbranim izvajalcem geodetskih in ostalih operativnih del
sklenili pogodbo, s katero se bo izvajalec
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zavezal, da bo opravil tudi eventualna geodetska dela ter dopolnitve elaboratov komasacijskega postopka, ki bodo potrebna
v fazi reševanja pritožb do pravnomočnosti
odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.
(9) Upravičenec mora ob zaključku komasacijskega postopka (pred zadnjim izplačilom) priložiti tehnično poročilo. Podrobna
vsebina tehničnega poročila je določena
v razpisni dokumentaciji.
(10) Upravičenec se zavezuje, da v primeru spreminjanja meje komasacijskega območja, v skladu z 57. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list, RS
št. 55/03), ne bo zahteval dodatnih sredstev.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
Poleg splošnih pogojev, ki so določeni
v 42., 101. in 127. členu uredbe PRP, mora
upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka še naslednje pogoje, določene s tem
javnim razpisom:
(1) Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Vsi
projekti po tem javnem razpisu morajo biti
zaključeni najkasneje v roku treh let po odobritvi vloge oziroma v roku, ki je določen
z odločbo o pravici do sredstev.
(2) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov.

2

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

3

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec. Pri komasacijah se namesto gradbene
situacije priloži obračunsko situacijo, ki jo potrdita upravna enota in upravičenec.

4

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.

5

Zadnjemu zahtevku je potrebno priložiti ustrezna dokazila o dokončanju naložbe iz četrtega odstavka tega poglavja.
Vsi originalni računi ali overjene fotokopije računov in dokazila se morajo glasiti na
upravičenca.
(3) Skladno z drugim odstavkom 42. člena Uredbe PRP mora zadnjemu zahtevku
upravičenec, ki mu je bila izdana odločba
o pravici do sredstev, priložiti tudi naslednja
dokazila o zaključku predmeta podpore:

Št.
1

2
3

4

Naložba
Komasacija

Agromelioracija, za katero je
potrebno gradbeno dovoljenje
(manj zahtevni objekt)
Agromelioracija, za katero je
potrebno gradbeno dovoljenje
(nezahtevni objekt)
Agromelioracija, za katero ni
potrebno gradbeno dovoljenje

Dokazilo o zaključku
Predajni zapisnik upravne enote o zaključku komasacije oziroma izdelavi elaborata
komasacije (kot zaključena komasacijska dela se razume faza komasacijskega
postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije upravni enoti in pristojni
območni geodetski upravi. Smatra se, da je komasacija v upravnem smislu pripeljana do
faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko upravna enota izda odločbo o novi razdelitvi
zemljišč komasacijskega sklada). Priložiti je potrebno tudi tehnično poročilo v digitalni
obliki. Podrobna vsebina tehničnega poročila je opredeljena v razpisni dokumentaciji,
in sicer v dokumentu Razdelitev komasacijskih del na podfaze in dokazila o opravljenem
delu.
Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec.
Izjava gradbenega nadzora, da so dela zaključena in poročilo o opravljenem delu, ki ga
podpiše upravičenec. Strokovno mnenje kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko
gozdarskega zavoda o izvedenih agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na
podlagi izjave gradbenega nadzora.
Izjava gradbenega nadzora, da so dela zaključena in poročilo o opravljenem delu, ki ga
podpiše upravičenec. Strokovno mnenje kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko
gozdarskega zavoda o izvedenih agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na
podlagi izjave gradbenega nadzora.
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(4) Upravičenec lahko v roku 30 dni od
pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev pošlje na ARSKTRP zahtevek za izplačilo predplačila do vključno 20 odstotkov
odobrene pomoči, ki mu priloži bančno garancijo v višini 110 odstotkov zneska predplačila. Garancija se sprosti, ko dejanski
znesek izdatkov, povezan z naložbo, preseže znesek predplačila. Preostanek sredstev do višine zneska odobrenih sredstev
bo ARSKTRP izplačala po dogovorjeni dinamiki po predložitvi dokazil o izvedenih
in plačanih delih, ki presegajo že izplačano predplačilo.
(5) Sredstva se izplačajo na podlagi največ petih zahtevkov in sicer do dva zahtevka letno. Zahtevek za izplačilo sredstev
upravičenec vloži najkasneje v roku določenem v odločbi o pravici do sredstev. Kadar
vlagatelj vlaga več zahtevkov, mora posamezni zahtevek zajemati posamezno fazo
projekta v celoti.
(6) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP 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, ki bodo poslani
med 6. oktobrom in 5. decembrom, bodo
zavrženi.
(7) Skladno s tretjim odstavkom 97. člena Uredbe PRP nakazilo na transakcijski
račun prejemnika sredstev 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.
(8) Z zaključkom agromelioracije, ki
je predmet vloge po tem javnem razpisu,
mora biti urejena vsa potna mreža in vsa
agromelioracijska dela, ki so predvidena
v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja in spadajo med upravičene
stroške po tem javnem razpisu.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet
let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
Upravičenec mora skladno s 40., 101. in
102. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Prvo poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31. marca naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani
ARSKTRP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
Obveznost, ki je vezana na izvedbo komasacije:
(3) Prejemnik sredstev mora najkasneje
v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev
s strani ARSKTRP zagotoviti finančna sredstva za novo nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije in projekt
izgradnje novonastale infrastrukture v tem
času tudi dokončati. Te obveznosti se vključijo v odločbo o pravici do sredstev.
Obveznost, ki je vezana na izvedbo
agromelioracije:
(4) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati
še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izpla-
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čilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati
bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih
mora vrniti z zamudnimi obrestmi.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev:
(5) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za projekt, za katerega je prejel podporo, voditi
dokumentacijo, določeno s tem razpisom,
ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po Uredbi
PRP, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Občinska lastna sredstva sofinanciranja se ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 38. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
Št.

Upravičeni strošek

Stroški izvedbe projekta
1

Stroški izvedbe komasacije in agromelioracije (pripravljalna dela, zemeljska dela,
gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska dela in zaključna dela);
pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na
kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

Splošni stroški
2

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe
do vključno višine 20 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni
stroški so zlasti honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški,
nastali v zvezi z ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega
odbora, stroški komasacijske komisije, stroški, nastali v zvezi s pripravo
projektantskega predračuna komasacije oziroma agromelioracije, opredeljenega
v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične dokumentacije,
opredeljene v razpisni dokumentaciji, projektne in investicijske dokumentacije,
stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc,
stroški izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi,
ki urejajo javna naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji,
stroški strokovnega mnenja kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko
gozdarskega zavoda o izvedenih agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih
poti na podlagi izjave gradbenega nadzora itd.
(2) Kot upravičeni stroški za naložbe
v okviru tega javnega razpisa se štejejo
samo stroški, nastali od datuma odločbe
o pravici do sredstev do zaključka projekta
ali do vložitve zadnjega zahtevka. Kot začetek stroška upravičenih stroškov se šteje
prevzem obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
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(3) Med upravičene stroške se štejejo
tudi priznani splošni stroški iz preglednice
v prvem odstavku tega poglavja, nastali pred datumom odločbe o pravici do sredstev, vendar ne pred 1. januarjem 2007.
(4) Do podpore niso upravičeni stroški iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ter
naslednji stroški:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– rabljena oprema,
– bančni stroški,
– stroški promocije.
(5) Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe Sveta 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno z 41. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje.
(2) Skladno z 99. členom Uredbe PRP
velja, da če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji
v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015) (Uradni
list RS, št. 87/09), lahko pridobijo te vloge na
javnih razpisih, ne glede na ostala merila za
izbor, še dodatnih deset odstotnih točk.
(a) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev
nepovratnih sredstev za komasacije, se
bodo ocenile na podlagi naslednjih meril:
1. neugodna posestna struktura;
2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij;
3. število pravnomočno denacionaliziranih parcel na ha komasirane površine;
4. odstotek soglasja strinjanja lastnikov
zemljišč z uvedbo komasacije;
5. delež najboljših kmetijskih zemljišč;
6. sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja;
7. kakovost podatkov o zemljiškokatastrskih načrtih;
8. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije;
9. delež kmetovalcev v aktivnem prebivalstvu.
Najvišje možno
število točk

Merila
I. Zemljiškostrukturni vidik

40

1. Neugodna posestna struktura (povprečno število parcel/ha)

20

2. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij

5

3. Število pravnomočno denacionaliziranih parcel na ha komasirane površine

5

4. Odstotek soglasja strinjanja lastnikov zemljišč z uvedbo komasacije (v površini)

10

II. Ekonomski vidik

15

5. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij

10

6. Kakovost podatkov o zemljiškokatastrskih načrtih (ali parcelah)

5

III. Okoljsko prostorski vidik

10

7. Delež najboljših kmetijskih zemljišč v komasacijskem območju

10

IV. Regionalni vidik

5

8. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije

5

V. Družbeno-socialni vidik

5

9. Delež kmetovalcev v aktivnem prebivalstvu

5

Skupaj 1.–9.

75

10. Lokacija navedenih naložb se nanaša na območju Pomurske regije

8

SKUPAJ

83
Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis za komasacije znaša 20.
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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.
(b) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev
nepovratnih sredstev za agromelioracije, se
bodo ocenile na podlagi naslednjih meril:
1. komasacijski postopek je že pravnomočno zaključen;
2. sovpadanje s predvideno izgradnjo velikega namakalnega sistema;
3. sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij;
4. sofinanciranje komasacijskih del iz
PRP 2007–2013;
5. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije;
6. interna stopnja donosnosti projekta;
7. velikost agromelioracijskega območja;
8. delež kmetovalcev v aktivnem prebivalstvu.
Najvišje možno
število točk

Merila
I. Zemljiškostrukturni vidik

20

1. Komasacijski postopek je že pravnomočno zaključen

10

2. Sovpadanje z izgradnjo velikega namakalnega sistema

10

II. Ekonomski vidik

34

3. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij

12

4. Sofinanciranje komasacijskih del iz PRP 2007- 2013

10

5. Interna stopnja donosnosti projekta

12

III. Okoljsko prostorski vidik

12

6. Velikost agromelioracijskega območja

12

IV. Regionalni vidik

10

7. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije

10

V. Družbeno-socialni vidik

5

8. Delež kmetovalcev v aktivnem prebivalstvu

5

Skupaj 1.–8.

81

9. Lokacija navedenih naložb se nanaša na območju Pomurske regije

8

SKUPAJ

89
Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za
pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za
ta javni razpis za agromelioracije znaša 20.
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.
(3) Skladno z 91. členom uredbe PRP se
sredstva dodeljujejo z odprtim javnim razpisom do porabe sredstev po vrstnem redu
prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila.
VIII. Finančne določbe
(1) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 42. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do 100
odstotkov celotnih upravičenih stroškov projekta.
(2) Najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 20.000 EUR za vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je do 1.500.000 EUR.
(3) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
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spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravičenih stroškov
(b) Prijavni obrazec s prilogami
(c) Ostale priloge (Vzorec sklepa občinskega sveta o potrditvi DIIP oziroma IP, Vzorec bančne garancije za vračilo predplačila,
Navodila za izdelavo tehničnega poročila).
(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in
ARSKTRP.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana),
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si.
(4) Prejemniki sredstev (naslov občine),
opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek
odobrenih javnih sredstev, se objavijo na
spletni strani MKGP.
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, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dne po objavi
javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
(2) 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. Vloga, ki ni vložena na predpisanem
obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem
redu. Na 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:
»Ne odpiraj – vloga na III. javni razpis
za komasacije« (v primeru, da se vlagatelj
javi za pridobitev sredstev za izvedbo komasacij)
ali
»Ne odpiraj – vloga na III. javni razpis za
agromelioracije« (v primeru, da se vlagatelj
javi za pridobitev sredstev za izvedbo agromelioracij)
(3) V okviru tega javnega razpisa lahko
vlagatelj vloži več vlog.
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 odprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. 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, kot je določen
za vlaganje vloge v prvem odstavku 92. in
95. člena Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski na območju projekta)
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in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti.
Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja,
ki deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene do zaključka projekta 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.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se v primeru, če razlika
med upravičenimi stroški, ki se priznajo na
podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih investitor uveljavlja v zahtevku,
presega 3 odstotke, se za razliko uporabi
znižanje zneska glede na 31. člen 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) (v nadaljnjem besedilu:
ZKme-1) in 102. členom Uredbe PRP. Skladno s 54. členom ZKme-1 stranka lahko po
izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred
potekom rokov iz odločbe o pravici do sredstev zaprosi za spremembo obveznosti iz
te odločbe, vendar pa mora za vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje s strani
ARSKTRP.
Določena ključna opozorila vlagateljem,
povzeta po 102. členu te uredbe, so naslednja:
Ključna opozorila iz 102. člena 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
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja
v 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 upravičenec 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 na ARSKTRP
posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do
sredstev in ARSKTRP prošnji ugodi. Kot
utemeljen razlog za podaljšanje roka se
štejejo razlogi, na katere upravičenec ni
mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so naslednji:
(a) slabi vremenski pogoji, ki so vplivali
na potek izvedbe projekta;

(b) nepredvideni zapleti pri izvedbi
projekta, ki jih projektant pri projektiranju
ni predvidel.
(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. 510/2010
Ob-6912/10
Na podlagi Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo,
56/08 in 4/10) 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
javni ciljni razpis
za nosilca javnega kulturnega projekta
informacijske dejavnosti na področju
mednarodnega sodelovanja
in kulturnega razvoja (posodabljanje
in razvoj portala Culture.si
ter razvoj slovenske različice portala)
v obdobju 2011–2014
(v nadaljevanju: razpis,
oznaka JPR-CSI-2011–2014)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je redno posodabljanje
in razvoj podatkovne zbirke Culture.si, vzdrževanje obstoječega portala za mednarodno sodelovanje Ministrstva za kulturo RS
ter nadgraditev portala s slovensko različico v obdobju 2011–2014. Portal Culture.si
je v prvi vrsti namenjen mednarodnim (ko)
producentom in ustvarjalcem, posrednikom,
kot so ministrstva, veleposlaništva, agencije
in informacijske točke, tujim novinarjem in
medijskim hišam, mednarodnim raziskovalcem in študentom ter kulturnim turistom.
Trenutno ponuja informativne članke v angleškem jeziku, tako o akterjih na področjih
umetnosti in dediščine v Sloveniji kot prizoriščih, izobraževalnih programih, podpornih
dejavnostih, koledar aktualnih mednarodnih
dogodkov v Sloveniji in slovenskih gostovanj
in udeležb v tujini, kontaktne imenike (po področjih in po regijah) ter banko slik in logotipov. Objavljeni podatki in slike so zaščiteni
s prostimi licencami Creative Commons, dovoljena je prosta raba brez predelav (če ni
označeno drugače).
Portal Culture.si je zbirka informacij kot
tudi orodje, ki spodbuja profesionalno mednarodno sodelovanje na področju kulture
in umetnosti ter inovativne pristope in povezovalne možnosti tako s slovenskimi kot
mednarodnimi spletnimi platformami. Ob
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mednarodni promociji se je izrisala potreba
po slovenski različici portala, ki bo ciljni skupini uporabnikov v Sloveniji nudila osnovne in praktične informacije ter večjo spletno dostopnost do virov podatkov in znanj
o slovenski kulturi in umetnosti. Razvoj slovenske različice vmesnika predvideva tudi
sodelovanje z nacionalnim agregatorjem
e-vsebin s področja kulture s ciljem večje
dostopnosti do vseh digitalnih zbirk, ki jih
sofinancira Ministrstvo za kulturo.
2. Razpisne vsebine
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:
– portal za mednarodno sodelovanje Ministrstva za kulturo Culture.si – programersko-razvojna dela in uredniško delo v obdobju 2011–2014:
– tehnično vzdrževanje in razvoj portala Culture.si v okviru semantičnega MediaWikija, optimizacija uporabniške izkušnje
ter optimizacija uredniških procesov;
– urejanje in posodabljanje že obstoječih člankov, redakcija in objavljanje novih
člankov;
– lektura in jezikovna redakcija objavljenih vsebin;
– uredništvo slikovnega gradiva;
– komuniciranje z uporabniki in pomoč
uporabnikom;
– objava informacij o gostovanjih slovenskih ustvarjalcev v tujini in pomembnih
mednarodnih dogodkih v Sloveniji;
– kratkoročno (četrtletno) in dolgoročno načrtovanje razvoja vsebin in programerskih rešitev glede na aktualne potrebe (letni
program vsak konec leta potrdi Ministrstvo
za kulturo)
– promocija portala za mednarodno sodelovanje Culture.si:
– pozicioniranje portala v mednarodni
in domači javnosti;
– spodbujanje dejavne udeležbe slovenskih in mednarodnih ustvarjalcev in producentov na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja.
Promocija portala poteka v sodelovanju
z Ministrstvom za kulturo RS, v skladu z letnim programom.
– razvoj slovenske različice portala Culture.si v obdobju 2011–2014:
– priredba vsebin in funkcij portala za
ciljne skupine slovenskih uporabnikov;
– zasnova nove informacijske arhitekture ob oblikovalskih izhodiščih Culture.si;
– postavitev beta verzije slovenske
različice do junija 2012;
– sodelovanje z nacionalnim agregatorjem e-vsebin s področja kulture pri razvoju vmesnika za iskalnik po digitalnih zbirkah
Slovenije, ki ga koordinira Ministrstvo za
kulturo RS.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na programskem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
1. so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji; ministrstvo lahko naknadno pridobi podatke o registraciji iz uradnih
evidenc po uradni dolžnosti);
2. so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2008,
2009 ali 2010, izpolnjevali vse pogodbene
obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti

je arhivirana dokumentacija Ministrstva za
kulturo za leta 2008, 2009 in 2010; obvezno
dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
3. zagotavljajo ekipo za organizacijo
in urejanje vsebin ter programerski razvoj,
ki je opredeljen v delovnem načrtu, v skladu
s finančno konstrukcijo. Vsebine pokrivajo
vse zvrsti umetnosti in kulture ter celotno
področje Slovenije, posodabljanje pa mora
potekati v skladu s slogovnimi in jezikovnimi
priročniki in smernicami na portalu Culture.si
in s platformo semantični MediaWiki (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
4. imajo zagotovljene prostorske pogoje za uredništvo portala in zmogljivo računalniško opremo, širokopasovno povezavo
in strežnik za gostovanje, telefon, kopirni
stroj, tiskalnik in elektronsko pošto (obvezno
dokazilo: originalna izjava prijavitelja);
5. omogočajo kontinuiran, globalen,
prost in enakopraven dostop do spletnih
vsebin in storitev vsem uporabnikom ne glede na njihovo lociranost, oddaljenost od vira
ali programsko opremo (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja);
6. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa
na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakonom o varstvu osebnih
podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja).
4. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji (upravičene osebe), ki poleg splošnih
izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:
1. zagotavljajo izvajanje vseh razpisnih vsebin, ki so navedene pod točko 2;
2. zagotavljajo tehnično usposobljenost in strokovna znanja oseb za izvajanje
nalog (obvezna priloga: originalna izjava prijavitelja s priloženimi referencami nosilca
projekta oziroma sodelujočih);
3. zagotavljajo programersko in uredniško kontinuirano in razvojno delovanje,
postopno vzporedno razvijanje tako angleške kot slovenske platforme;
4. zagotavljajo poznavanje slovenskih
in mednarodnih sorodnih spletnih mest, servisov in organizacij ter imajo izkušnje na
področju kulturnega informiranja in mednarodnega sodelovanja;
5. zagotavljajo posredovanje izbranega slikovnega materiala digitalni knjižnici (dLib.si, Europeana) v skladu s predpisanimi standardi in v skladu s smernicami
MK sodelujejo z nacionalnim agregatorjem
e-vsebin;
Pri oblikovanju programske opreme in
podatkovnih zbirk je potrebno upoštevati
uveljavljene mednarodne standarde in priporočila:
– zanesljivo delovanje v spletnem okolju,
– uporaba platforme semantični MediaWiki,
– podpora standardu Dublin Core (podatkovne baze),
– opremljenost digitalnih objektov z metapodatki,
– podpora protokola OAI-PMH in povezljivosti z evropsko digitalno knjižnico (Europeana),
– podpora standarda podatkovnih baz
XML,
– podpora formata RSS,
– možnost dograjevanja, spreminjanja in
dodatnega razvoja,
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– vzpostavljanje pogojev za trajno hranjenje slikovnega gradiva, logotipov in predstavitvenih fotografij.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog, bodo pisno pozvani,
na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo vloga štela kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacije, ki je priložena vlogi, se
ne vrača!
6. Razpisni kriteriji
6.1. Splošni razpisni kriteriji:
reference predlagatelja oziroma
sodelujočih v ekipi za izvajanje
del, ki so predmet razpisa
izvirnost in tehtnost delovnega
načrta (strategije razvoja
portala po letih, načrt razvoja
angleške in slovenske različice)
ter izvedljivost v okvirjih
finančne konstrukcije
znanja in izkušnje
programersko-razvijalske
ekipe (praktično ukvarjanje
s sorodnimi projekti) in tehnična
oprema predlagatelja

20

20

10

6.2. Prednostni razpisni kriteriji:
izkazovanje celostne zasnove
v pristopu in izvedbi z visokimi
profesionalnimi standardi
stopnja organizacijske in
terminske razdelanosti
izvajanja razpisnih vsebin
zagotavljanje
dostopnosti, sodelovanje
s ponudniki/izvajalci
kakovostnih spletnih vsebin
(slovenski in mednarodni
kulturni prostor)
uporaba odprtokodnih
programskih rešitev ter
upoštevanje mednarodnih
standardov

15
15

10

10

7. Uporaba kriterijev: povzetek načina
ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer
je pri posameznem kriteriju in prednostnem
kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih
točk izvajalca programa je 100 točk. Financiran bo le en projekt, ki bo v postopku izbire
ocenjen oziroma ovrednoten najvišje in bo
prejel najmanj 81 točk.
8. Predvidena vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa JPR-CSI-2011–2014
znaša na letni ravni predvidoma 100.000 €.
Pogodba je podpisana za štiriletno obdobje
2011–2014, vsako leto 15. novembra mini-
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strstvo pozove nosilca projekta, da predloži
delovni načrt in finančno konstrukcijo, ki ju
odobri strokovna komisija. Na podlagi poziva se nato sklene aneks k pogodbi, v katerem se natančno opredeli program in višina
sredstev za tekoče leto.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2011,
2012, 2013 in 2014 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih določajo vsakokrat veljavni predpisi,
ki urejajo izvrševanje proračuna Republike
Slovenije.
10. Razpisni rok: razpis se začne 19. 11.
2010 in zaključi 20. 12. 2010.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec);
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki
3);
– prijavni obrazec 3 (obrazec s tabelo
za finančno konstrukcijo in z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 3.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana),
med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo: http://www.mk.gov.si, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov. Ministrstvo je dolžno na
pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih ter vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določene
v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko
vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka
razpisnega roka.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, najkasneje do 20. 12. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku,
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis JPR CSI-2011–2014.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 20. 12.
2010 oziroma do tega dne ni bila oddana
v vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, ki ne izpolnjuje v javnem razpisu določenih pogojev oziroma čigar vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa.
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Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter
z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki so prepozne (pozne vloge ter njihove
dopolnitve oziroma spremembe) in
– nepopolne vloge.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje
informacij in pojasnil: Tanja Grželj, elektronska
pošta:
Tanja.Grzelj@gov.si,
tel. 01/369-58-79.
Uradne ure za posredovanje informacij
po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od
9. do 11. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v vložišču ministrstva (Maistrova
10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
točko 12 ali na spletnih straneh ministrstva,
www.mk.gov.si.
15. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
23. 12. 2010.
Ministrstvo za kulturo
Št. 73/2010
Ob-6880/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na 82. redni seji dne 13. maja 2010
ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09;
v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij oziroma sofinanciranja
raziskovalnega sodelovanja
slovenskih doktorskih študentov v tujini
v letih 2010 in 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
oziroma sofinanciranje stroškov štirimesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja,
tehnike in medicine v tujini v letih 2010 ter
2011 in sicer:
A. mladih raziskovalcev in asistentov, ki
jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec (v nadaljevanju: predmet razpisa
pod točko A),
B. drugih doktorskih študentov (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko B).
Predmet razpisa pod točko A podrobneje
ureja 6. poglavje SPP, predmet razpisa pod
točko B pa 3. poglavje SPP.
2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 300.000,00 EUR.
Višina štipendije oziroma sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR za posameznega doktorskega študenta.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis za predmet razpisa pod
točko A se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je raziskovalna ustanova s sedežem
v Republiki Sloveniji, vpisana v sodni ali
poslovni register Republike Slovenije in je
hkrati vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji
Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, ki na raziskovalno delo v tujino napoti
doktorskega študenta s statusom mladega
raziskovalca; ali
– je visokošolski zavod s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki izvaja javno veljavni
študijski program in na raziskovalno delo
v tujino napoti doktorskega študenta, ki ima
status mladega raziskovalca ali status asistenta pri prijavitelju.
Prijavitelj po tem javnem razpisu ne more
biti gospodarska družba.
Na javni razpis za predmet razpisa pod
točko B se lahko prijavi doktorski študent,
ki je v študijskem letu 2010/2011 vpisan na
javno veljavni doktorski študijski program
s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki
Sloveniji.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski
študent za predmet razpisa pod točko A in
pod točko B:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– je v študijskem letu 2010/2011 vpisan
na javno veljavni doktorski študijski program
s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki
Sloveniji,
– z raziskovalnim delom v tujini bo pričel med 1. oktobrom 2010 in 31. avgustom
2011, vključno z obema navedenima datumoma,
– bo raziskovalno delo v tujini opravljal
neprekinjeno vsaj 4 mesece, pri čemer se
mora raziskovalno delo začeti in zaključiti
v času trajanja doktorskega študija oziroma
največ eno leto po zaključenem zadnjem
letniku doktorskega študijskega programa,
vendar pred zagovorom doktorata,
– ima na tuji instituciji že določenega somentorja za čas raziskovalnega dela.
Doktorski študent, ki se prijavlja na javni razpis za predmet razpisa pod točko B,
mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka
izpolnjevati še sledeča pogoja:
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavno
sti,
– hkrati ne prejema katere od štipendij za
raziskovalno delo iz drugih virov v Republiki
Sloveniji ali iz tujine.
Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu
pridobi sredstva za posameznega doktorskega študenta le enkrat in sicer za obdobje
raziskovalnega dela tega študenta v tujini,
za katerega še ni prejel denarnih sredstev
javnega sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.
4. Dokumentacija
Prijavitelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjeno prijavnico,
– uradno potrdilo visokošolske ustanove
o vpisu doktorskega študenta na doktorski
študij v študijskem letu 2010/2011 z navedbo študijskega programa in ravni izobraževanja,
– izjavo domačega in tujega mentorja
o vodenju doktorskega študenta v času raziskovalnega dela v tujini.
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Prijavitelj za predmet razpisa pod točko
A mora poleg dokazil iz prejšnjega odstavka predložiti tudi:
– izjavo prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj
prijavi na javni razpis,
– za doktorske študente s statusom mladega raziskovalca sklenjeno pogodbo o financiranju, za doktorske študente asistente
pa pogodbo o zaposlitvi,
– fotokopijo dokazila o plačilu upravne
takse v skupni višini 17,73 EUR, in sicer
3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo
odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča
postopek, pri čemer upravno takso prijavitelj
plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na
račun Ministrstva RS za finance pri Upravi
za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-110098.
Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila
iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, morajo biti originali ali overjeni prepisi. Javni
sklad originalov ne vrača.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega
sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je
še razpoložljivih sredstev, se za odločitev
o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje
merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
1. prijavitelju za doktorskega študenta
oziroma doktorskemu študentu še niso bila
podeljena sredstva za raziskovalno sodelovanje po katerem izmed predhodnih razpisov javnega sklada,
2. dosežki prijavljenega doktorskega
študenta na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava
člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni
online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva
število vpisov v COBISS,
3. doktorski študent je vpisan v višji
letnik študija.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo javni sklad
z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa
pod točko A sklenil pogodbo o sofinanciranju
ter z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko B pogodbo o štipendiranju.
Pogodba se izvršuje le za enkratno raziskovalno delo v tujini.
7. Nakazilo sredstev
Za predmet razpisa pod točko A se nakazilo dodeljenih sredstev izvrši na podlagi
veljavne pogodbe praviloma v roku osmih
dni od prejema obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega študenta na raziskovalno
delo v tujino.

Za predmet razpisa pod točko B se nakazilo dodeljenih sredstev izvrši praviloma
v roku osmih dni po sklenitvi pogodbe v enkratnem znesku na osebni račun štipendista,
ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj za predmet razpisa pod točko
A in B sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj za predmet razpisa pod točko
A je dolžan zagotoviti ustrezno izvedbo raziskovalnega dela v tujini, priznanje v tujini
opravljenega raziskovalnega dela v okviru
študijskega programa prijavljenega študenta, ki ga ta opravlja pri prijavitelju in javnemu skladu predložiti v roku enega meseca
po zaključku raziskovalnega dela poročilo
o opravljenem raziskovalnem delu študenta
v tujini.
Prijavitelj za predmet razpisa pod točko
B je dolžan javnemu skladu:
– v roku enega meseca od zaključka
raziskovalnega dela v tujini javnemu skladu predložiti poročilo o opravljenem raziskovalnem delu v tujini in
– najkasneje v 30 dneh po zaključku študijskega leta, v katerem je zaključil raziskovalno delo, potrdilo izobraževalne ustanove,
na kateri je prijavitelj v Republiki Sloveniji
vpisan, da je ta raziskovalno delo v tujini
priznala kot del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja doktorski študent.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija skupaj z besedilom javnega
razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Dunajski 22,
v Ljubljani, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »za 98. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 31. avgusta 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani
k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa,
bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti javni sklad.
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O morebitni pritožbi zoper odločbo bo
odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi
prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega
sklada, www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med
uradnimi urami, vsak delovni dan med 9. in
12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro
pri Sabini Mikuletič, e-pošta: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-6817/10
Slovenski regionalno razvojni sklad (v
nadaljevanju: Sklad) na podlagi 23. člena
Ustanovitvenega akta Sklada z dne 23. 7.
2009 objavlja
javni razpis
za izbor partnerske banke
za opravljanje finančnih storitev
po pooblastilu v letih 2011, 2012, 2013
in 2014
1. Naročnik javnega razpisa: Slovenski
regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.
2. Predmet razpisa: zbiranje ponudb za
opravljanje finančnih storitev po pooblastilu
v letih 2011, 2012, 2013 in 2014. Sklad bo
razdeljeval regionalne spodbude v sledečih
ocenjenih vrednostih: v letu 2011 v višini 25
mio. EUR, v letu 2012 v višini 21 mio. EUR,
v letu 2013 v višini 21 mio. EUR in v letu
2014 v višini 20 mio. EUR. Razdelitev spodbud se opravlja v obliki dolgoročnih posojil in
v obliki nepovratnih sredstev.
3. Vir: Zavezanci za plačilo storitev so
upravičenci do spodbud Sklada, in sicer
v ocenjeni vrednosti 240.000 EUR.
4. Vsebina ponudbe: Predlogi ponudb
morajo biti podani na ustreznih obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na spletnih straneh Sklada, http://www.
regionalnisklad.si/.
5. Vsebina razpisne dokumentacije obsega:
– Povabilo k oddaji ponudbe (Priloga
A),
– Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe z merili za ocenjevanje ponudb (Priloga B),
– Obrazec ponudbe (Priloga C),
– Zahtevani dokumenti, potrdila in izjave
za ocenjevanje usposobljenosti in sposobnosti z navodili ponudnikom, so sestavina
(Priloga B in Priloga C),
– Obrazec izjave, da ponudnik sprejema
pogoje razpisne dokumentacije (sestavina
Priloge C),
– Osnutek Pogodbe o opravljanju finančnih storitev po pooblastilu (Priloga
D), Osnutek elementov posojilnih razmerij z obrazcem o črpanju odobrenih sredstev, z zapisnikom o prevzemu posojilne
dokumentacije in obrazcem ustreznosti zavarovanja (Priloga D1), Osnutek dogovora
o izterjavi s tehnično specifikacijo in izjavo
o zagotavljanju podatkov v skladu s tehnično specifikacijo (Priloga D2), Izjava o zagotavljanju bonitetnih ocen posojilojemalcev
(Priloga D3),

Stran

2896 /

Št.

92 / 19. 11. 2010

– Sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije (Priloga E).
6. Merila za ocenjevanje ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok in način prijave: Rok za oddajo
ponudb je do vključno 3. 12. 2010, za oddajo ponudb velja poštni žig na oddani priporočeni pošiljki. Ponudbo je mogoče oddati
tudi osebno na sedežu Sklada, do 16. ure.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici. Opremljena in označena mora biti
tako, da je:
– na sprednji strani vidna oznaka »Ne
odpiraj – ponudba«, z navedbo predmeta
javnega razpisa;
– na hrbtni strani navedeno ime in polni
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: javno in bo potekalo na sedežu Sklada, dne 8. 12. 2010, ob
12. uri. Ponudniki bodo o rezultatu razpisa
obveščeni po sprejemu odločitve o izboru
partnerske banke.
9. Dodatne informacije: Kontaktna
oseba na Skladu je mag. Benjamin Vrankar, vodja finančnega sektorja, dosegljiv
na tel. 01/836-19-53 in e-naslovu: benjamin.vrankar@rdf-sklad.si.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 542/10
Ob-6821/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov, na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II. nadstropju, v izmeri 342,91 m2, in kletni
prostori, v izmeri 125,20 m2.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno, in sicer za:
– poslovne prostore –
€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV,
– kletne prostore –
€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Nepremičnina se lahko odda po sklopih.
Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za
oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan
plačati varščino v višini dveh najemnin ob
podpisu najemne pogodbe na transakcijski
račun BA – CA Ljubljana 29000-0055148819
ali Banka Koper 10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
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najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, s Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 12. 2010, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub
ljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 12. 2010,
ob 11. uri, na Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-6841/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09),
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2011
sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2011, razen programov s področja športa,
zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti s področja dela
z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti
program ne more pridobiti sredstev iz drugih
javnih razpisov Občine Krško.
Pri vseh vlagateljih se bo upošteval tudi
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela
z mladimi za leto 2011 je 30.258 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju
proračuna za leto 2011.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so
v skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2011 morajo biti porabljena v letu
2011.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do
10. januarja 2011. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis za otroke in mladino 2011«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 12. januarja 2011 ob 13.30, v sejni sobi
»D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru,
da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo
vloga zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na
podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev, na podlagi katerega
se izda sklep o dodelitvi sredstev zoper katerega je možna pritožba županu občine.
Rok za pritožbo je 8 dni od prejema sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2011 in v okviru sredstev zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v torek, 7. decembra
2010 ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine
Krško.
Občina Krško
Ob-6842/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju tehnične kulture, ki jih bo
v letu 2011 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti s področja tehnične kulture in
imajo sedež v Občini Krško.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa. Isti program ne more pridobiti
sredstev iz drugih javnih razpisov Občine
Krško.
Pri vseh vlagateljih se bo upošteval tudi
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
3. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2011 je
11.560 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2011.
4. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2011 morajo biti porabljena v letu
2011.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, najkasneje do 10. januarja
2011. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško.
Posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne
bo upoštevala.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti
in označene z »Ne odpiraj – vloga na razpis
za tehnično kulturo 2011«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila 17. januarja 2011 ob 15. uri,
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo

zastopniki vlagateljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog vlagatelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh po odpiranju vlog. Na podlagi
ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se
izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok
za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
Občina bo z izbranimi prejemniki sredstev
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v torek, 7. decembra
2010 ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine
Krško.
Občina Krško
Ob-6843/10
Na podlagi 57., 61., 62., člena in členov od 100. do 120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB-1, 56/08 in 04/10)
ter Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Krško (Uradni list RS, št. 94/09), ter
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) Občina
Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture, ki jih bo
v letu 2011 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižnozaložniške, knjižničarske, glasbene, plesne,
gledališke in lutkovne, literarne, likovne in
fotografske, filmske in video dejavnosti ter
varstva kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v Občini Krško (razen javnih zavodov)
in imajo reference za kakovostno izvedbo
programa oziroma projekta in ZKD Krško,
za organizacijo kulturnih prireditev in programov v občini in za knjižno-založniško
dejavnost,
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2. društva, ki imajo sedež v Občini
Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
za študij in izvedbo kulturnih programov in
projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture
in imajo stalno bivališče v Občini Krško, za
avtorske projekte,
4. lastniki premične ali nepremične
kulturne dediščine, ki ima status spomenika
ali pa je vpisana v zbirni register dediščine,
za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture
za leto 2011 je za prijavitelje 1–3 iz točke
3 94.930,40 EUR, in sicer za točko 1 do
15%, za točko 2 do 83% in za točko 3 do
2% in za prijavitelje pod alinejo 4 točke 3
46.696,00 EUR za kulturno dediščino. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju
proračuna Občine Krško za leto 2011.
4. Merila za izbor programov in projektov
Merila za sofinanciranje
a) kulturne dediščine:
1. Kakovost in prepoznavnost kulturne
dediščine.
2. Upravičenost oziroma nujnost posega za ohranitev dediščine.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost dediščine
javnosti.
Merila za izbor in vrednotenje programov
oziroma projektov, ki jih predlagajo
b) zavodi na področju kulture
c) kulturna društva
d) samostojni ustvarjalci na področju kulture
1. Kakovost in prepoznavnost projekta.
2. Neprofitnost.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost projekta
javnosti.
Strokovna komisija bo upoštevala tudi
merila določena po posameznih področjih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije:
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike idr.),
– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev.
Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni
del razpisne dokumentacije in so navedeni
v 7. in 8. členu Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih
programov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Krško.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:
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– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi in
usposabljanjih umetniških vodij v preteklem
letu na ustreznem področju (samo v primeru
uveljavljanja indeksa iz 8. člena Pravilnika
o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško),
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in
spomeniško varstveno soglasje na projekt
obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2011 morajo biti porabljena v letu
2011.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do
10. januarja 2011. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2011«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
8. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 12. januarja 2011 ob 16. uri,
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja
pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni.
V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od datuma odpiranja prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
11. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
bernardka.zorko@krsko.si v času uradnih dni
od 8. do 10. ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel. 07/488-16-50,
e-pošta: oi.krsko@jskd.si.
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12. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v sredo, 8. decembra
2010 ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine
Krško.
Občina Krško
Ob-6844/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07,
61/08) objavlja Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Zdravstvenega varstva
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti.
Pod A 2
Programi društev upokojencev, ki imajo
sedež v Občini Krško
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob
novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod B 1
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo,

– promocija zdravja za romsko populacijo v občini.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in
B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Krško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
programe na področju sociale in zdravstva
za uporabnike z območja Občine Krško ob
pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Krško oziroma za občane
Občine Krško, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako,
da združujejo člane na področju regije (v
tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Krško),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva, oziroma lahko pri poročilu o delu izkažejo število uporabnikov Občine Krško,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo...),
Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini
Krško se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Krško.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je
to smotrno.
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Zavodi, katerih ni ustanovitelj lokalna
skupnost ali država lahko v posameznem
vsebinskem sklopu A ali B prijavijo le en
program.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2011 je 77.000 EUR, in
sicer:
– za področje A 50.000 EUR od tega za
programe društev upokojencev 3.000 EUR,
– za področje B 23.000 EUR, za programe za krepitev zdravja 4.000 EUR.
5. Merila za izbor programov
Merila za izvajanje letnega programa na
nivoju občine, vsebujejo:
– splošna merila, ki so za vse prijavitelje
enaka (kvaliteta in realnost predloženega
programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna konstrukcija
programa),
– dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih,
– merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Krško.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2011 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena v letu 2011.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, najkasneje do 17 decembra
2010. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško. Nepravočasno oddanih prijav
komisija ne bo upoštevala.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – Ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 21. 12. 2010 ob 14. uri, v sejni sobi
D Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala,
da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev, na
podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi
sredstev, zoper katerega je možna pritožba
županu občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2011 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.
krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Klavdija
Žibert, tel. 07/498-12-03, e-mail: klavdija.zibert@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-6845/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 90/02,
92/03, 91/05 in 21/07), objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Krško za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
s področja športa v Občini Krško za leto
2011.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2011 je
313.000,00 EUR. Sredstva pridobljena na
javnem razpisu uporabljajo od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– Interesna športna vzgoja mladine,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
2. Športna rekreacija:
– 80 urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo.
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3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Šport invalidov.
6. Razvojne in strokovne naloge v špor-

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športne zveze.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško.
VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve:
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 17. 12. 2010 na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Prijava mora biti predložena v zapečateni
kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis
šport 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana
najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana na naslovu naročnika.
Prijava mora biti izdelana na prijavnih
obrazcih naročnika (Občina Krško). Priložen
mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri
katerem je prijavitelj registriran.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 22. 12. 2010 ob 15. uri, v prostorih
Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala,da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je
prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2011 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno
dokumentacijo dobijo prijavitelji na spletni
strani Občine Krško, www.krsko.si. Osebno
lahko dokumentacijo dvignete na naslovu
Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203, Klavdija Žibert,
tel. 07/498-12-03, pri sekretarju Športne
zveze Krško Gašperju Kovaču, Cesta 4. julija 58, tel 051/741-199, vsak delavnik med
8. in 10. uro.
Občina Krško
Št. 410-169/2010
Ob-6855/10
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
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z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10, z dne
24. 9. 2010), v povezavi s Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US in 17/08), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave
Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98,
Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave
glasila Snežnik št. 4/06) objavlja Občine
Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, kot sledi:
1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč,
gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava
in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje
plodonosnega drevja in grmovja,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic,
solnic in prež;
2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv;
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev
pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omejevanje izgub
divjadi na leglih in gnezdih,
– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet
divjadi.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to
pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Ilirska Bistrica,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede
na lovno površino lovišča, ki leži v občini.
V primeru, da se sredstva ne porabijo, se
ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je
1.791 evrov.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, vsak delovni dan, od 8. ure
do 14.30, ob sredah pa do 17. ure, do izteka
prijave na razpis. Vloga mora biti izdelana
skladno z razpisno dokumentacijo.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upoštevane bodo popolne prijave izpolnjene na obrazcu razpisne dokumentacije,
ki bodo prispele po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, do vključno do
25. novembra 2010, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo,
– ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo dne 25. novembra 2010,
v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje
vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 05/71-12-315, osebno pri
Tanji Šajina, ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-6875/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 95/07)
ter Odloka o proračunu Občine Veržej za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 77/10) objavlja
Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8,
9241 Veržej
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Veržej za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze
s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Veržej, ter društva, ki nimajo
sedeža v občini pa imajo aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Veržej.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;

– realno izvedljiv program dela za leto
2010;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
in zahtevane priloge navedene v razpisni
dokumentaciji.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Veržej,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih
v letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma
zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 1. 1.
2010.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Veržej, Ulica
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, ali na
tel. 02/58-44-480, kontaktna oseba Vesna
Legen.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno
29. 11. 2010.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Veržej.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom
vlagatelja, in na sprednji strani označen
z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom
»Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O opravičenosti do dodelitve
sredstev se odloči s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku
osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku petih dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopol-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nitve je pet dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži
pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov: Občina
Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241
Veržej, v roku osem dni od prejema sklepa.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Občina Veržej
Št. 3528-4/2010
Ob-6876/10
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09) in Obligacijskim
zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin –
poslovnih prostorov v najem
v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni
prostori:
– Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor,
v izmeri 39,70 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta, na parceli št. 1181,
k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 304,98 €, za mesec september 2010;

– Garibaldijeva ulica 6, Koper, prostor,
v izmeri 26,79 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta, na parceli št. 755/1,
k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 205,81 €, za mesec september 2010;
– Gortanov trg 4, Koper, poslovni prostor,
v izmeri 21,32 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju objekta, na parceli št. 961/3,
k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša
170,56 €, za mesec september 2010;
– Gortanov trg 15, Koper, prostor v I.
nadstropju poslovnega objekta, na parceli
št. 1000/1, k.o. Koper, v izmeri 13,60 m2
(v načrtu označen pod št. 103), oddajamo
za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 9,39 €/m2, za mesec september 2010;
– Gortanov trg 15, Koper, prostor v I.
nadstropju poslovnega objekta, na parceli
št. 1000/1, k.o. Koper, v izmeri 24,95 m2
(v načrtu označen pod št. 102), oddajamo
za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 9,39 €/m2, za mesec september 2010;
– Santorijeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 42,40 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju objekta, na parceli št. 799, k.o.
Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša
325,72 €, za mesec september 2010;
– Spodnje Škofije 182, prostor, v izmeri 58,95 m2 poslovne površine, nahaja se
v kletni etaži stavbe, na parceli št. 1669/6,
k.o. Škofije, oddajamo za dejavnost ribarnice, izklicna mesečna najemnina znaša
330,32 €, za mesec september 2010;
– Trubarjeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 70 m2 poslovne površine, nahaja se
v podpritličju stavbe, na parceli št. 144/1,
k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno
dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 550,91 €, za mesec september 2010;
– Valvasorjeva ulica 43, Koper, prostor,
v izmeri 33,35 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe, na parceli št. 1239,
k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mir-
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no storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 216,64 €, za mesec september 2010;
– Verdijeva ulica 7, Koper, prostor, v izmeri 81,40 m2 poslovne površine, nahaja se
v pritličju stavbe, na parceli št. 94/3, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno ali trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina
znaša 587,52 €, za mesec september 2010;
– Volaričeva ulica 1, prostor, v izmeri
96,83 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe, na parceli 837, k.o. Koper, oddajamo za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 758,69 €, za mesec
september 2010.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem,
poslovnega prostora v Kopru«, navede se
naslov prostora, za katerega je najemnik
zainteresiran«, z oznako 3528-4/2010, na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, najpozneje do 6. 12. 2010.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti
ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure,
in v sredo tudi od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka
za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 9. 12. 2010, ob
9. uri, na naslovu: Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.
Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne
občine Koper, na naslovu: www.koper.si.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo
Urad za nepremičnine – poslovni prostori,
tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Ob-6864/10
Popravek
V Uradnem list RS, št. 90 z dne 12. 11.
2010, na strani 2858, pod Ob-6703/10 je
bila objavljena 2. javna dražba za prodajo
nepremičnin, naročnika Občine Gornji Grad,
napačno uvrščena v rubriko Druge objave,
namesto v rubriko Javne dražbe.
Uredništvo
Št. 478-75/2009
Ob-6840/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl. US, 100/09 in 49/10) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Nepremičnina parc. št. 406/34 – stanovanjska stavba, v izmeri 30 m2 in dvorišče,
v izmeri 495 m2, zk. vl. št. 95, k.o. Hočko
Pohorje.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje
zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnino, ki je premet javne prodaje, znaša 61.000,00 €. V ta
znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja 200,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 7. 12. 2010, ob
10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna
soba v 1. nadstropju.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 6. 12.
2010 do 12. ure plačati varščino v višini
10% od izklicne cene.

Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklic 28 17116-2990008-39911210.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom,
tel. 02/222-13-05 ali mob. 031/534-533, pri
katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet
prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci
Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov:
mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, stroške zemljiškoknjižnega dovolila ipd.)
ter morebitne druge stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-6822/10
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena
1) Celoten prosti in nezasedeni del stavbe, na naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita
106, z identifikatorjem stavbe 2175-3115.
ES, in sicer:
a) prostori v delu kleti, v skupni izmeri
165,08 m2, ki obsegajo: nestanovanjski del
z oznako 75.E, v izmeri 11,62 m2, nestanovanjski del z oznako 76.E, v izmeri 11,69 m2,
nestanovanjski del z oznako 77.E, v izmeri

40,58 m2, nestanovanjski del z oznako 78.E,
v izmeri 33,77 m2, nestanovanjski del z oznako 79.E, v izmeri 41,10 m2 in nestanovanjski
del z oznako 80.E, v izmeri 26,32 m2, vse
vpisano v podvložkih št. 2356/75–2356/80,
k.o. (2175) Jesenice;
b) del pritličja v skupni izmeri 135,56 m2,
ki obsega: stanovanjski del z oznako 5.E,
v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 6.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del
z oznako 7.E, v izmeri 9,63 m2, stanovanjski del z oznako 8.E, v izmeri 9,67 m2,
stanovanjski del z oznako 9.E, v izmeri
9,63 m2, stanovanjski del z oznako 10.E,
v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 11.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del
z oznako 12.E, v izmeri 9,46 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/5–2356/12, k.o.
(2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako
81.E, v izmeri 25,05 m2, vpisan v podvložku
št. 2356/81, k.o. (2175) Jesenice in skupni
prostor z oznako 86.E, v izmeri 33,62 m2,
vpisan v podvložku št. 2356/87, k.o. (2175)
Jesenice;
c) del 1. nadstropja v skupni izmeri 255,53 m2, ki obsega: stanovanjski del
z oznako 13.E, v izmeri 9,51 m2, stanovanjski del z oznako 14.E, v izmeri 9,47 m2,
stanovanjski del z oznako 15.E, v izmeri
9,67 m2, stanovanjski del z oznako 16.E,
v izmeri 9,58 m2, stanovanjski del z oznako 17.E, v izmeri 9,47 m2, stanovanjski del
z oznako 18.E, v izmeri 9,73 m2, stanovanjski del z oznako 19.E, v izmeri 9,65 m2,
stanovanjski del z oznako 20.E, v izmeri
9,65 m2, stanovanjski del z oznako 21.E,
v izmeri 14,67 m2, stanovanjski del z oznako 22.E, v izmeri 14,11 m2, stanovanjski
del z oznako 23.E, v izmeri 9,24 m2, stanovanjski del z oznako 24.E, v izmeri 9,33 m2,
stanovanjski del z oznako 25.E, v izmeri
9,27 m2, stanovanjski del z oznako 26.E,
v izmeri 9,26 m2, stanovanjski del z oznako 27.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del
z oznako 28.E, v izmeri 9,25 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/13–2356/28, k.o.
(2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako
82.E, v izmeri 30,50 m2, vpisan v podvložku
št. 2356/82, k.o. (2175) Jesenice, skupni
prostor z oznako 87.E, v izmeri 61,30 m2,
vpisan v podvložku št. 2356/88, k.o. (2175)
Jesenice in skupni prostor z oznako 89.E,
v izmeri 2,52 m2, vpisan v podvložku
št. 2356/90, k.o. (2175) Jesenice;
d) celotno 2. nadstropje v skupni izmeri 320,46 m2, ki obsega: stanovanjski del
z oznako 29.E, v izmeri 26,25 m2, stanovanjski del z oznako 30.E, v izmeri 8,91 m2,
stanovanjski del z oznako 31.E, v izmeri
14,96 m2, stanovanjski del z oznako 32.E,
v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 33.E, v izmeri 9,83 m2, stanovanjski del
z oznako 34.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 35.E, v izmeri 9,89 m2,
stanovanjski del z oznako 36.E, v izmeri
9,87 m2, stanovanjski del z oznako 37.E,
v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del z oznako 38.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del
z oznako 39.E, v izmeri 9,90 m2, stanovanjski del z oznako 40.E, v izmeri 15,04 m2,
stanovanjski del z oznako 41.E, v izmeri
15,19 m2, stanovanjski del z oznako 42.E,
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v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 43.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del
z oznako 44.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 45.E, v izmeri 9,83 m2,
stanovanjski del z oznako 46.E, v izmeri
9,94 m2, stanovanjski del z oznako 47.E,
v izmeri 9,54 m2, vse vpisano v podvložkih
št. 2356/29–2356/47, k.o. (2175) Jesenice,
stanovanjski del z oznako 83.E, v izmeri
32,38 m2, vpisan v podvložku št. 2356/83,
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 90.E, v izmeri 67,34 m2, vpisan v podvložku št. 2356/91, k.o. (2175) Jesenice,
in skupni prostor z oznako 91.E, v izmeri
2,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/92,
k.o. (2175) Jesenice;
e) celotno 3. nadstropje v skupni izmeri 321,58 m2, ki obsega: stanovanjski del
z oznako 48.E, v izmeri 26,82 m2, stanovanjski del z oznako 49.E, v izmeri 8,68 m2,
stanovanjski del z oznako 50.E, v izmeri
15,23 m2, stanovanjski del z oznako 51.E,
v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 52.E, v izmeri 9,95 m2, stanovanjski del
z oznako 53.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del z oznako 54.E, v izmeri 10,03 m2,
stanovanjski del z oznako 55.E, v izmeri
9,98 m2, stanovanjski del z oznako 56.E,
v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 57.E, v izmeri 9,97 m2, stanovanjski del
z oznako 58.E, v izmeri 10,03 m2, stanovanjski del z oznako 59.E, v izmeri 15,12 m2,
stanovanjski del z oznako 60.E, v izmeri
15,35 m2, stanovanjski del z oznako 61.E,
v izmeri 10,01 m2, stanovanjski del z oznako 62.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del
z oznako 63.E, v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 64.E, v izmeri 9,88 m2,
stanovanjski del z oznako 65.E, v izmeri
9,78 m2, stanovanjski del z oznako 66.E,
v izmeri 9,59 m2, vse vpisano v podvložkih
št. 2356/48–2356/66, k.o. (2175) Jesenice,
stanovanjski del z oznako 84.E, v izmeri
32,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/84,
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 92.E, v izmeri 66,61 m2, vpisan v podvložku št. 2356/93, k.o. (2175) Jesenice,
in skupni prostor z oznako 93.E, v izmeri
2,49 m2, vpisan v podvložku št. 2356/94,
k.o. (2175) Jesenice;
f) celotno podstrešje z oznako 94.E,
v izmeri 385,81 m2, vpisano v podvložek
št. 2356/85, k.o. (2175) Jesenice.
Skupna
površina
prostorov
je
1.584,02 m2.
Objekt znotraj katerega se nahajajo navedeni prostori stoji na zemljišču s parc.
št. 157/3 in 157/4, h kateremu spada tudi
pripadajoči del zemljišča na parc. št. 157/2
in 157/21, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne
površine 3.329,00 m2, k.o. (2175) Jesenice.
Prostorom pripada, poleg idealnega deleža
na zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in naprav ter zunanje ureditve. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada in so
proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
Predmet nakupa je celoten obseg nepremičnin pod točkami od a) do f). Opredelitev
pod posamezno točko je podana zgolj iz
razlogov večje preglednosti predmeta prodaje.
Izklicna cena znaša 366.000,00 EUR, ki
ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami.
2) Poslovni prostori v podpritličju poslovnega objekta na naslovu Jesenice, Industrijska ulica 2a:

Poslovni prostor št. 5 v izmeri 15,63 m2
(identifikator: 2175-1401-5), št. 8 v izmeri 8,12 m2 (identifikator: 2175-1401-8),
št. 9 v izmeri 68,54 m2 (identifikator:
2175-1401-9), št. 11 v izmeri 38,50 m2
(identifikator: 2175-1401-11), št. 12 v izmeri 4,09 m2 (identifikator: 2175-1401-12),
št. 13 v izmeri 63,60 m2 (identifikator:
2175-1401-13), št. 14 v izmeri 14,10 m2
(identifikator: 2175-1401-14), št. 15 v izmeri 4,66 m2 (identifikator: 2175-1401-15),
št. 16 v izmeri 7,71 m2 (identifikator:
2175-1401-16), št. 17 v izmeri 9,30 m2
(identifikator: 2175-1401-17), št. 18 v izmeri 9,68 m2 (identifikator: 2175-1401-18)
in št. 19 v izmeri 10,60 m2 (identifikator:
2175-1401-19).
Poslovni prostori predstavljajo v naravi
gostinski lokal skupne površine 254,53 m2.
Poleg poslovnega prostora je predmet prodaje tudi terasa površine 75 m2, ki se nahaja na vhodu v lokal (jugozahodni del parc.
št. 1191/1, k.o. (2175) Jesenice, oziroma jugovzhodni del poslovne stavbe, na naslovu
Jesenice, Industrijska ulica 2 a).
Poslovni objekt stoji na zemljišču s parc.
št. 1191/2 in 1208/2, h kateremu spada tudi
pripadajoči del zemljišča na parc. št. 1189/1,
1189/3, 1189/5, 1190, 1191/1, 1192/2 in
1224/6, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne
površine 3066 m2, k.o. (2175) Jesenice, vpisano v vložku št. 2372, k.o. (2175) Jesenice.
Prostorom pripada, poleg idealnega deleža
na zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in naprav ter zunanje ureditve.
Izbrani kupec bo zavezan kriti stroške
parcelacije zemljišča na katerem se nahaja
terasa (parc. št. 1191/1, k.o. (2175) Jesenice), ter kriti stroške in aktivno sodelovati pri
popravkih etažne lastnine, ki se bodo zavedli v zemljiško knjigo.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
so v lasti Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada, so proste finančnih bremen in zasedene z najemnikom, ki
ima predkupno pravico.
Izklicna cena znaša 184.000,00 EUR, ki
ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami.
3) Poslovni prostori dokončani do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru,
na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j:
1. Poslovni prostor z oznako 142.E v pritličju (tretja etaža) v izmeri 187,00 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/142,
k.o. (2606) Semedela (identifikator:
2606-5373-142).
Izklicna cena znaša 241.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
2. Poslovni prostor z oznako 143.E v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/143,
k.o. (2606) Semedela (identifikator:
2606-5373-143).
Izklicna cena znaša 240.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
3. Poslovni prostor z oznako 144.E v pritličju (tretja etaža) v izmeri 202,00 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/144,
k.o. (2606) Semedela (identifikator:
2606-5373-144).
Izklicna cena znaša 259.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
Poslovni prostori stojijo na parc.
št. 1975/9 skupne površine 3.915 m2, k.o.
(2606) Semedela, in jim pripada idealni delež na zemljišču.
Poslovni prostori so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
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sklada in so prosti bremen in uporabnikov
(najemnikov).
4) Nepozidano stavbno zemljišče: parc.
št. 702/6 travnik 609 m2, vpisano v vložku
št. 495, k.o. (1084) Pečovje.
Izklicna cena je 9.500,00 EUR, ki ne
vključuje 20% DDV-ja.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe
Ogled nepremičnin bo možen:
Za nepremičnine pod točko 1) na kraju
samem dne 25. 11. 2010, ob 9. uri, in dne
13. 12. 2010, ob 9. uri (kontaktna oseba: Ažman, tel. 041/651-734 ali 04/583-65-75).
Za nepremičnine pod točko 2) na kraju
samem dne 25. 11. 2010, ob 9.30, in dne
13. 12. 2010, ob 9.30 (kontaktna oseba: Ažman, tel. 041/651-734 ali 04/583-65-75).
Za nepremičnine pod točko 3) na kraju
samem dne 30. 11. 2010, ob 15. uri (kontaktna oseba: Krebel, tel. 070/858-602).
Za nepremičnine pod točko 4) ni ogleda
– podatki so dosegljivi na spletu, http://eprostor.gov.si. Ogled nepremičnine lahko
izvedete v naravi sami. Kontaktna oseba:
Gerdej, tel. 041/623-795.
Izvedba javne dražbe
Javna dražba za nepremičnine pod točkama 1) in 2) se bo izvedla: dne 16. 12.
2010, ob 10. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega podjetja, d. o. o., na naslovu:
Industrijska ulica 2 a, Jesenice.
Javna dražba za nepremičnine pod točkama 3) in 4) se bo izvedla: dne 17. 12.
2010, ob 11. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska
cesta 31, Ljubljana.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in podzakonski predpisi.
Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor
ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami A/–D/
je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol
ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja
za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574 sklic: 4 (za nepremičnine pod točko 3) od 1–3 dodajte še zaporedno številko, glede na to za kateri poslovni prostor vplačujete varščino, npr. 4-3-2,
če vplačujete za poslovni prostor pod 3/,
zap. št. 2). Varščina mora biti vplačana vsaj
2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo
vplačana varščina se bo vrnila brez obresti
v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo
varščine;
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2. za primer vračila varščine morajo
dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani vseh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
Vračunana varščina v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot
skesnino.
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Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot
so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso
zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino.
Pravno opozorilo:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne
vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel
na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5-ih delovnih dni po zaključku
javne dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi
19, 2390 Ravne na Koroškem, ali lastnika
nepremičnin notarsko overjena izjava, dana
pod materialno (odškodninsko) in kazensko
odgovornostjo, da je v času od razpisa do
zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike
varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter
na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja
izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za
pričetek postopkov vezanih na taka dejanja
pri organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je
dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem
postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo,
na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Ob-6823/10
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnikov nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31 in Železarne Jesenice, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Nepremičnine v območju Črne vasi na
Jesenicah – k.o. (2176) Blejska Dobrava,
območje za proizvodnjo, obrt, transportne
dejavnosti in večje prometne površine. Pro-

daja nepremičnin bo potekala po naslednjih
sklopih:
1) Zazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1572/62 stanovanjska stavba
184 m2, dvorišče 182 m2, parc. št. 1586/6
dvorišče 120 m2 in parc. št. 1572/64 dvorišče 10 m2, vse k.o. (2176) Blejska Dobrava.
Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in
b) parc. št. 1572/63 dvorišče 325 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 42.687,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 29.687,00 EUR, pod b) 13.000,00 EUR),
ki ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami.
2) Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1572/66 dvorišče 28 m2,
parc. št. 1586/5 dvorišče 387 m2, vse k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad in
b) parc. št. 1572/65 dvorišče 458 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 34.920,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 16.600,00 EUR, pod b) 18.320,00 EUR),
ki ne vključuje 20% DDV-ja.
3) Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1572/67 dvorišče 13 m2,
parc. št. 1586/3 dvorišče 318 m2 in
parc. št. 1585/3 dvorišče 134 m2, vse k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad in
b) parc. št. 1572/68 dvorišče 283 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 29.920,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 18.600,00 EUR, pod b) 11.320,00 EUR),
ki ne vključuje 20% DDV-ja.
4) Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1586/4 dvorišče 364 m2,
parc. št. 1585/4 dvorišče 132 m2, obe k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad in
b) parc. št. 1572/69 dvorišče 372 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 34.720,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 19.840,00 EUR, pod b) 14.880,00 EUR),
ki ne vključuje 20% DDV-ja.
5) Zazidani stavbni zemljišči:
a) parc. št. 1572/70 stanovanjska stavba
288 m2, dvorišče 962 m2, k.o. (2176) Blejska
Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in
b) parc. št. 1572/73 dvorišče 210 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 89.698,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 81.298,00 EUR, pod b) 8.400,00 EUR),
ki ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami.
6) Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1580/1 njiva 1227 m2, pašnik
132 m2, parc. št. 1572/79 neplodno 723 m2,
obe k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik
je Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad in
b) parc. št. 1572/45 dvorišče 5 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
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Izklicna cena je 83.480,00 EUR (od
tega znaša vrednost nepremičnin pod a)
83.280,00 EUR, pod b) 200,00 EUR), ki ne
vključuje 20% DDV-ja.
7) Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1581 dvorišče 59 m2, stanovanjska stavba 40 m2, stavba 23 m2,
parc. št. 1582 njiva 669 m2, parc. št. 1583
njiva 182 m2, parc. št. 1572/71 dvorišče
1141 m2, parc. št. 1572/76 neplodno 1113 m2,
vse k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in
b) parc. št. 1572/12 dvorišče 1326 m2 in
parc. št. 1572/75 dvorišče 2397 m2, neplodno 191 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava.
Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 285.640,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod a)
129.080,00 EUR, pod b) 156.560,00 EUR),
ki ne vključuje 20% DDV-ja.
8) Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 1572/78 dvorišče 453 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad.
Izklicna cena je 18.120,00 EUR, ki ne
vključuje 20% DDV-ja.
9) Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 1572/14 pašnik 274 m2, k.o. (2176)
Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena je 5.480,00 EUR, ki ne
vključuje 20% DDV-ja.
Nepremičnine pod zap. št. 1) in 5) so
zasedene z najemniki, ostale nepremičnine
niso v najemu, prav tako so vse nepremičnine proste drugih bremen.
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe:
Ogled nepremičnin bo možen:
Za nepremičnine pod točkami 1) do 9)
na kraju samem – pri objektu na naslovu
Blejska Dobrava 120, dne 25. 11. 2010 ob
10.30 in dne 13. 12. 2010 ob 10.30 (kontaktna oseba: Ažman, tel. 041/651-734 ali
04/583-65-75).
Izvedba javne dražbe:
Javna dražba za nepremičnine pod točkami 1) do 9) se bo izvedla: dne 16. 12.
2010 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega podjetja, d.o.o., na naslovu:
Industrijska ulica 2 a, Jesenice.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in podzakonski predpisi.
Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor
ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1)–9)
je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje pol
ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja
za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka:

02470-0018512574 sklic: 5, kateremu dodajte zaporedno številko sklopa, ki ga želite kupiti. Varščina mora biti vplačana vsaj
2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo
vplačana varščina se bo vrnila brez obresti
v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo
varščine;
2. za primer vračila varščine morajo
dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni;
9. najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz naslova plačevanja najemnine ne
more pristopiti k javni dražbi.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od dneva, ko od prodajalca
prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano
s strani vseh pogodbenih strank. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in Železarne Jesenice, d.o.o. Z vplačilom
celotnega pogodbenega zneska – kupnine,
prejme kupec original prodajne pogodbe in
zemljiškoknjižno dovolilo.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino. Vra-
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čunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene
prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na
podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali
ne plača kupnine v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe
oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si
zadrži vplačano varščino kot skesnino.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma
Železarno Jesenice, d.o.o. postopek javne
dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti,
brez obresti, vplačano varščino. Prav tako
lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma
Železarno Jesenice, d.o.o. začeti postopek
prodaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve
pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano varščino.
Pravno opozorilo:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma
Železarno Jesenice, d.o.o. dražitelju ne vrne
vplačane varščine, če dražitelj ni uspel na
javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega
izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku javne
dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za
gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19,
2390 Ravne na Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana
pod materialno (odškodninsko) in kazensko
odgovornostjo, da je v času od razpisa do
zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja
ali poskusa vplivanja na druge vplačnike
varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter
na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja
izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev
za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma Železarno Jesenice, d.o.o. odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj
uspel na javni dražbi, vendar so nastopili
razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem
postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo
na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Št. 0248/2010
Ob-6803/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Za-
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kona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2010, ki
je priloga Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 7/10)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: solastniški delež do
746/10000 nepremičnine s parc. št. 3185,
vpisane v zk. vl. št. 1209, k.o. Ajdovščina, ki
v naravi predstavlja stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 1725-497-1, na
naslovu Slovenska cesta 28, v Ljubljani v 4.
etaži, v izmeri 195,32 m2.
2.2 Nepremičnina je prosta vseh bremen.
2.3 Izklicna cena: 416.000,00 EUR.
2.4 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1
Najnižji
znesek
višanja
je
1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
4.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.4 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. 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 Mestna občina Ljub
ljana 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
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na številko 099 – 22000, najkasneje v roku 30 dni
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek,
stroške notarske overitve podpisa prodajalca na prodajni pogodbi ter stroške vknjižbe
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lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 6. 12. 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.
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, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa 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 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana,
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 099 – 22000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba Slovenska cesta 28«.
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 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 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 uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Kupec poravna pripadajoči davek
na promet z nepremičninami ter vse druge
dajatve in stroške, povezane s prenosom
nepremičnine.
10.4 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
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10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletnih straneh
Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana, www.jssmol.si in Mestne
občine Ljubljana, www.ljubljana.si ter na
oglasni deski na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-6849/10
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09,100/09 in
49/10) in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2010
ponovljeno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I.
Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota
k.o. Nemčavci, in sicer:
– parc. št.

539/45

površine

18.091 m²

po izklicni ceni

332.874,40 EUR

– parc. št.

539/51

površine

12.026 m²

po izklicni ceni

221.278,40 EUR

– parc. št.

539/52

površine

14.560 m²

po izklicni ceni

267.904,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja
izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota,
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin
v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na
pridobljenem zemljišču zgradil objekt,
ki bo izključno namenjen za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno, je 2.000 EUR.
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3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje
do 30. 9. 2011. Rok začetka gradnje in gradnja objekta za opravljanje industrijsko-pro
izvodne dejavnosti sta bistveni sestavini
prodajne pogodbe. Mestna občina Murska
Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena
do 31. 12. 2011 zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine po enaki ceni, kot jo je kupil
na dražbi, v primeru, da ne prične z gradnjo
objekta do 30. 9. 2011. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom
lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 6. 12.
2010, ob 13. uri, v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07, 55/01,100/09 in 49/10).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa
2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-6850/10
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in
49/10) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2010,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I.
Opis predmeta prodaje:
1. Parkirno mesto št. 84, id. št. 4, v kleti objekta na Lendavski ul. 5/A, površine
12,88 m2, za izklicno ceno 7.223,00 EUR,
brez 2% davka na promet nepremičnin.
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2. Parkirno mesto št. 59, id. št. 37, v kleti objekta na Lendavski ul. 5/A, površine
16,00 m2, za izklicno ceno 7.900,00 EUR,
brez 2% davka na promet nepremičnin.
3. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/1,
k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno
17.900,00 EUR, brez 20% DDV.
4. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2,
k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno
17.900,00 EUR, brez 20% DDV.
5. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/3,
k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno
17.900,00 EUR, brez 20% DDV.
6. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/4,
k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno
17.900,00 EUR, brez 20% DDV.
7. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/5,
k.o. Krog, površine 1.013 m2, za izklicno
ceno 20.260,00 EUR, brez 20% DDV.
Nepremičnine, parc. št. 2408/1, 2408/2,
2408/3, 2408/4 in 2408/5, k.o. Krog se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 83/03).
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 100,00 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
8. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
9. Javna dražba bo v ponedeljek, 6. 12.
2010 ob 12. uri v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa

ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07).
10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa
2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 478-23/10
Ob-6852/10
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38.–42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 100/09) ter Statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid, tel. 05/389-92-00; faks
05/389-92-11; e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta prodaje z izklicno
ceno
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. zazidano stavbno zemljišče in stavba
na parceli 2294, k.o. Logje, komunalno delno opremljeno, s površino parcele 50 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 6.200,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 2%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
2. del nezazidanega stavbnega zemljišča v Logjeh, s parcelno številko 2027/1,
k.o. Logje, komunalno delno opremljeno,
površine ca. 290 m2. Naknadno se bo prodal
tudi preostali del parcele, ki ima status kmetijskega zemljišča, površine ca. 703 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 7,84 EUR/m2, kar
skupaj znaša 2.273,60 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
3. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (obrtna cona), s parcelno številko
329/24, k.o. Kobarid, komunalno delno neopremljeno, površine 6651 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 25,40 EUR/m2,
kar skupaj znaša 168.935,40 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
4. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (obrtna cona), s parcelno številko
367/19, k.o. Kobarid, komunalno opremljeno, površine 1584 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2,
kar skupaj znaša 69.696,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
5. nezasedeno enosobno stanovanje,
v dvostanovanjski hiši, Svino 3, Kobarid,
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s parcelno številko 1779, k.o. Svino, površine 38,73 m2 (pritličje – vetrolov, bivalni prostor s kuhinjo, shramba; nadstropje – soba,
kopalnica, balkon, stopnišče). Objekt je bil
zgrajen v letu 2008, do podaljšane IV. faze.
Stanovanje ima ločen vhod. Etažna lastnina
ni urejena.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 31.350,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 8,5%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
6. nezasedeno dvosobno stanovanje,
v dvostanovanjski hiši, Svino 3, Kobarid,
s parcelno številko 1779, k.o. Svino, površine 63,99 m2 (pritličje – shramba; nadstropje
– dnevni prostor, shramba, stopnišče, balkon; mansarda – sobe, kopalnica, hodnik,
stopnišče, balkon). Objekt je bil zgrajen
v letu 2008, do podaljšane IV. faze. Stanovanje ima ločen vhod. Etažna lastnina
ni urejena.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 59.950,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 8,5%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
7. zazidano stavbno zemljišče v Sedlu
(skupni hlev Sedlo), s parcelno številko
1054/15, k.o. Sedlo, komunalno delno opremljeno, površine 2025 m2. Na predmetni
parceli poteka po vzhodni strani skupnega hleva komunalni vod, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica poteka komunalnega voda v korist občine.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 59.500,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodaja
stvarnega premoženja.
IV. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v sredo, 8. decembra
2010, na sedežu Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid:
– pod številko 1: ob 9. uri,
– pod številko 2: ob 9.15,
– pod številko 3: ob 9.30,
– pod številko 4: ob 9.45,
– pod številko 5: ob 10. uri,
– pod številko 6: ob 10.15,
– pod številko 7: ob 10.30.
V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže,
da ima sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic.
2. Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe v urejeni mapi predložiti:
– potrdilo o plačani varščini v znesku
10% izklicne cene za nepremičnino (navesti parcelo oziroma stanovanje, ki ga bodo
dražil) na TRR Občine Kobarid pri UJP Nova
Gorica, št.: 01246-0100015011, s pripisom
za javno dražbo,
– podpisano izjavo, da se strinja s pogoji iz osnutka prodajne pogodbe, z navedbo naslova oziroma sedeža, telefonske št.,
davčne št. oziroma ID št. za DDV, EMŠO
oziroma matične št. in št. transakcijskega
računa,
– overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi (pooblaščenec),

– fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb,
pooblaščenci),
– podpisano izjavo, da proti njemu (dražitelju) ni uveden stečajni postopek, postopek
likvidacije ali postopek prisilne poravnave
(pravne osebe),
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
o registraciji, staro največ 30 dni (pravne
osebe).
3. Javna dražba se izvede po načelu
videno – kupljeno.
4. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost in stroške cenitve plača kupec.
5. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe
na podlagi računa, ki mu ga izstavi prodajalka skupaj s fotokopijo pogodbe po njeni
sklenitvi. S plačilom celotne kupnine prejme
kupec tudi original pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v prej določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre,
varščina pa zadrži.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila
v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju županje pravico,
da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi
postopek prodaje, pri čemer se dražiteljem
povrne stroške v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
VIII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel. 05/38-99-200
(vsak delovni dan, med 9. in 10. uro), faks:
05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru najkasneje tri dni pred
javno dražbo.
Na sedežu občine je dosegljiv osnutek
prodajne pogodbe in obrazec izjave o strinjanju s pogoji.
Občina Kobarid
Št. 478-59/2010
Ob-6888/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09
Odločba US), določil Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občine (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odločba US in 100/09, v nadaljevanju: Uredba) in Odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 22/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Opis predmeta prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina, tri-sobno stanovanje št. 2 v dvignjenem pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu Smrečnikova
ulica 4, Novo mesto, etažna lastnina Mestne
občine Novo mesto, s solastniškim deležem, ki pripada stanovanju na skupnih delih.
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Skupna neto površina stanovanja 84,59 m2,
leto gradnje 1955, parc. št. 505, k.o. 1483
Kandija.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – stanovanja.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 70.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na
promet nepremičnin v višini 2% ni vključen
v ceno in ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupec mora plačati celotno kupnino
v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo
vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba po potekala v prostorih Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
v sejni sobi v II. nadstropju, dne 6. 12. 2010
ob 8. uri.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
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– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki
ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
9. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, tri-sobno stanovanje št. 2 v dvignjenem pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu Smrečnikova
ulica 4, Novo mesto, znaša 10% izklicne
cene, na podračun EZR Mestne občine
Novo mesto, št. 01285-0100015234, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
stanovanje Smrečnikova 4, Novo mesto.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
10. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled stanovanja,
dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj in
premoženjske zadeve, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/393-93-01, kontaktna oseba je mag. Janja Macedoni, e-pošta:
janja.macedoni@novomesto.si.
11. Opozorilo: Mestna občina Novo mesto lahko začeti postopek prodaje kadarkoli
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino
brez obresti.
12. Drugi pogoji in pravila za udeležbo
na javni dražbi
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
bodo upoštevane.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Ob-6802/10
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na
podlagi 10. in 31. člena Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice
Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12.
1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3.
2007, 5. 11. 2007 in 16. 2. 2009, objavlja
prosto delovno mesto
pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege – glavna medicinska sestra zavoda (m/ž) za 4-letno mandatno
obdobje.
Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba iz področja
zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali
organizacije dela s predizobrazbo iz zdravstvene nege na stopnji VI. strokovne izobrazbe ali visokošolsko izobrazbo iz zdravstvene nege,
– 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih.
Kandidati morajo predložiti program dela
in razvoja dejavnosti zdravstvene nege.
Pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege – glavno medicinsko sestro
zavoda imenuje direktor po predhodnem
mnenju strokovnega kolegija glavne medicinske sestre in strokovnega direktorja zavoda.
Mandatna doba pomočnika direktorja za
področje zdravstvene nege – glavne medicinske sestre zavoda traja štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev kandidati pošljejo v roku
15 dni po tej objavi na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, s pripisom: »Razpis za pomočnika direktorja za področje zdravstvene
nege – Ne odpiraj!«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 110-38/2010-03110
Ob-6818/10
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 okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena,
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti
življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 237/1-2010
Ob-6819/10
Na podlagi 31. in 34. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Murska Sobota, svet zavoda razpisuje delovno mesto
glavne medicinske sestre oziroma
tehnika zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še:
– da ima višjo zdravstveno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
je potrebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Zdravstveni dom Murska
Sobota, Grajska ulica 24.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.
Zdravstveni dom Murska Sobota
Ob-6861/10
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 notarja Janeza Novaka razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Janezu Novaku iz
Kamnika.
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. Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, morajo prijavljeni kandidati imeti vsaj
pet let praktičnih izkušenj na pravniških de-

lih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju,
na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali
pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave
na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva
ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-6862/10
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 Edite Špitalar razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega po
močnika pri notarki Editi Špitalar iz Maribora.
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, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-6872/10
Svet Koroškega gasilskega zavoda na
podlagi 30. in 34. člena Satuta razpisuje
prosto delovno mesto:
direktor – poveljnik.
Kandidat mora poleg splošnih, zakonskih
pogojev izponjevati še naslednje zahteve:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba (VII/1) in pet let delovnih izkušenj na
vodilnih del. mestih,
– znanje angleškega ali nemškega jezika,
– poznavanje stroke, izkušnje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravljen posebni in splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom,
– strokovni izpit v skladu z Zakonom
o gasilstvu.
Strokovne izpite mora direktor opraviti
najkasneje v roku enega leta od nastopa
mandata. Mandat direktorja traja pet let. Po
poteku mandata je lahko ista oseba znova
imenovana za direktorja-poveljnika.
Rok za prijavo je 8 dni od objave na naslov: Svet Koroškega gasilskega zavoda,
Koroška c. 13, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom Prijava na razpis direktor-poveljnik. Kandidati naj predložijo tudi vizijo
delovanja Koroškega gasilskega zavoda in
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh
od izbire.
Svet Koroškega gasilskega zavoda
Št. 110-43/2010
Ob-6873/10
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):
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Delovnem in socialnem sodišču v Ljub
ljani.
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
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Druge objave
Ob-6865/10
Popravek
V Uradnem list RS, št. 90 z dne 12. 11.
2010, na strani 2858, pod Ob-6703/10 je
bila objavljena 2. javna dražba za prodajo
nepremičnin, naročnika Občine Gornji Grad,
napačno uvrščena v rubriko Druge objave,
namesto v rubriko Javne dražbe.
Uredništvo
Št. 478-112/2010
Ob-6804/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09 in 49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta ravnanja:
Oddaja prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in
hladnih napitkov, prigrizkov in sendvičev za
potrebe Ministrstva za notranje zadeve RS
in Generalne policijske uprave in Policijskih
uprav na področju celotne Republike Slovenije.
Specifikacija: vrsta, število in lokacije
samopostrežnih avtomatov za tople napitke, hladne napitke in prigrizke ter sendviče ter število uporabnikov je razvidno iz
dokumentacije, in sicer iz Priloge št. 4.
Količine so okvirne. Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe števila in vrste
avtomatov ter lokacij znotraj posameznega
sklopa. Za prerazporeditev posameznega
avtomata na drugo lokacijo, najemnik stroška premestitve avtomata ne sme zaračunati posebej.
3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin bo izvedena po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila: najemnik bo mesečno najemnino in obratovalne stroške
(strošek elektrike in vode) plačeval na račun
najemodajalca in sklic naveden na računu,
in sicer v roku 15 dni od izstavitve računa,
ki ga najemodajalec izstavi do 25. v mesecu
za pretekli mesec.
5. Cena in varščina
Cene morajo biti oblikovane DDP lokacije naročnikovih uporabnikov na področju
celotne Slovenije in morajo vključevati vse
elemente, iz katerih so sestavljene (npr.
strošek najema prostora za postavitev avtomata, strošek porabljene elektrike in vode
(pavšal), strošek dostave in priklopa ter odklop avtomata z vsem potrebnim materialom za izvedbo, strošek odvoza avtomata
po prenehanju veljavnosti pogodbe, strošek
vzpostavitve prostora v prvotno stanje, strošek premestitve avtomata na drugo lokacijo v okviru notranje organizacijske enote
posameznega sklopa, strošek zavarovanja
avtomata, s katerim se krije škodo zaradi

morebitnih civilno-pravnih odškodninskih
zahtevkov, strošek rednega vzdrževanja
avtomata (tako notranjosti, kot zunanjosti),
strošek rednega polnjenja avtomata in izrednega polnjenja na poziv, ves potreben
potrošni in čistilni material za vzdrževanje
avtomata, davek, morebitni popust in vsi
ostali morebitni stroški, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z realizacijo naročila).
Ponujena cena za najem prostora za postavitev avtomatov se deli v razmerju 70%
za najem prostora in 30% za kritje obratovalnih stroškov.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 200,00 EUR.
Varščino vplačajo na račun Ministrstva za
notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter
sklic št. 28 17116-2990008-39910710.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
5.1 Merilo za izbiro ponudbe
Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh zahtev in pogojev iz dokumentacije pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika upošteval
naslednje merilo:
Merilo za ocenitev ponudb je cena, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Za posamezen sklop bo kot najugodnejši izbran
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno – skupno
ponudbeno vrednostjo za posamezni sklop.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja.
6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji oddaje v najem seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki bo objavljena na
spletni strani naročnika od dneva objave
javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu
RS oziroma jo lahko ponudniki dvignejo
na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Služba za ravnanje
s stvarnim premoženjem, Kersnikova 2,
Ljubljana. Kontaktna oseba: Jasmina Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
7. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod
katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo,
ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje,
so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če
bodo predložene v pisni obliki na obrazcih
iz dokumentacije.
8. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 8. 12. 2010, do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici,
na sprednji strani ovojnice mora biti nalepljen Obrazec prijava, ki je priloga št. 5 dokumentacije javnega zbiranja ponudb.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 8. 3. 2011.
10. Drugi pogoji: vsi pogoji, ki zavezujejo
najemnika in najemodajalca, so navedeni

v dokumentaciji javnega zbiranja ponudb
in so sestavni del pogodbe, ki bo sklenjena
z najugodnejšim ponudnikom.
11. Datum in čas odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 12.
2010, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana –
sejna soba v 1. nadstropju.
Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v roku 8 dni po
opravljenem izboru.
12. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do podpisa pogodbe postopek oddaje ustavita, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini dejansko izkazanih stroškov.
13. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Jasmina Strgaršek, tel. 01/428-44-52, faks: 01/428-59-03,
el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-170/2010-6
Ob-6848/10
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09 in 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Linija za hladno kovanje z enotami:
– brusilni stroj TBT, inv. št. 005255,
– stroj za globoko vrtanje TBT 1, inv.
št. 005239,
– stroj za globoko vrtanje TBT 4, inv.
št. 005240,
– stroj za honanje KADIA, inv.
št. 005242,
– stroj za hladno kovanje SHK 10, inv.
št. 005244,
– stružnica 1, CNC EMAG USC-1, inv.
št. 005238,
– stroj za rezanje materiala Sinomatic,
inv. št. 005241.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja linije za
hladno kovanje.
4. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za premičnino je
750.000 evrov. Ponujena cena za nakup
linije za hladno kovanje ne sme biti nižja
od izhodiščne. Ponudniki morajo ponudbi
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene. Varščino
vplačajo na račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114, s pripisom, varščina
za nakup linije za hladno kovanje 2010.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
izdanem obvestilu o izbiri.
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5. Ogled premičnine: ogled linije za hladno kovanje bo mogoč po predhodnem dogovoru.
6. Pogoji prodaje:
– Linija za hladno kovanje je naprodaj po
načelu videno-kupljeno.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. Če je med prejetimi
ponudbami več najugodnejših ponudb, bo
prodajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj.
– Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
osmih dni od javnega odpiranja ponudb.
– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
po opravljeni izbiri skleniti z naročnikom prodajno pogodbo.
– Kupec mora linijo za hladno kovanje
prevzeti v 30 dneh po sklenitvi prodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine.
– Stroške v zvezi s prenosom lastništva
ter morebitne druge dajatve plača kupec.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale v objavi navedene pogoje.
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika, naslov in telefonsko številko ter
ponujeno ceno.
Predložiti je potrebno:
– potrdilo o vplačani varščini;
– priloženo celotno številko računa z navedbo banke;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje in
– pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku
30 dni na račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do 6. 12. 2010 do 12. ure
na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani ovojnice
mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba
– Prodaja linije za hladno kovanje/3 -2010«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 28. 2. 2011.
10. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 6. 12. 2010 ob 13. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova
cesta 59, Ljubljana.
11. Pravila javnega zbiranja ponudb: postopek javnega zbiranja ponudb se bo vodil
v skladu Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09
in 49/10).
12. Ustavitev postopka: Vlada RS lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
13. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek
Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-37,
el. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za
obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo
Št. 007-6/2010/24
Ob-6825/10
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. Zdenka Alta, sodnega izvedenca in
sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje strojev in opreme – inštalacijska
oprema in naprave ter elektro stroko – elektroenergetika, z dnem 21. 10. 2010,
2. Borisa Kavčiča, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje medicine, podpodročje sodna medicina ter anatomska patologija in citopatologija, z dnem
28. 10. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-6/2010/25
Ob-6902/10
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. Draga Kaniča, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje otorinolaringologija,
z dnem 6. 11. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-142/2010
Ob-6904/10
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev
dveh sodnikov na delo na Ministrstvo za
pravosodje, in sicer:
1) enega sodnika na delo na Ministrstvo
za pravosodje za opravljanje zahtevnejših
strokovnih nalog – priprava zakonodaje na
civilno pravnem področju;
2) enega sodnika na delo na Ministrstvo
za pravosodje za opravljanje zahtevnejših
strokovnih nalog – priprava zakonodaje na
kazensko pravnem področju.
Sodnika bosta dodeljena za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog za predvideni
čas 2 let.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 4500009445
Ob-6806/10
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
z dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo osebnih in delovnih vozil
1. Predmet prodaje:
– 1 tovorno delovno vozilo Renault Master s cerado,
– 7 tovorno delovnih vozil Renault Master,
– 1 tovorno delovno vozilo Twingo,
– 6 kombiniranih osebnih vozil Renault
Kangoo,

– 8 osebnih vozil Renault Twingo,
– 1 osebno vozilo Renault Clio.
Natančen seznam vozil je dosegljiv pri
kontaktni osebi naročnika iz 4. točke.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Vozila, ki so predmet prodaje, bo
prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). Prodajalec
vozil ne bo prodajal posamezno, ampak
v paketu.
4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne
informacije glede oddaje ponudb je Boštjan
Jurak, tel. 041/692-674, elektronski naslov:
bjurak@vo-ka.si.
5. Ogled delovnih vozil je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ponudba
za vozila – Ne odpiraj«, na sedež prodajalca
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna
cesta 90, Ljubljana, najkasneje do 3. 12.
2010, do 10. ure. Ponudbe, prispele po navedenem roku, se ne bodo upoštevale.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno za vsako vozilo posebej ter skupno ceno za vsa vozila (seštevek
posameznih cen).
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire
je opisan v 3. točki. Vozila bodo prodana
po načelu videno–kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni
od prejema obvestila podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika.
10. Kupec vozil je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe
ter plačati vse pripadajoče javne dajatve.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko, do sklenitve pravnega posla, že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Ob-6853/10
Družba MASS d.o.o., Šmartinska
cesta 152, Ljubljana, matična številka:
5386438, na temelju 22/3 člena OZ objavlja
vabilo k dajanju ponudb
za nakup 100% poslovnih deležev
v družbi Vivas d.o.o., Celje
1. Prodajalec: MASS d.o.o., Šmartinska
cesta 152, Ljubljana.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje
je 100% poslovnega deleža v družbi VIVAS trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.,
Aškerčeva ulica 15, Celje, matična številka 2298112, ki predstavlja osnovni vložek
v višini 507.500,00 EUR.
3. Izhodišča za sestavo ponudbe
Prodajalec bo obravnaval ponudbe, ki
bodo vsebovale naslednje elemente:
– predmet ponudbe: nakup 100% poslovnega deleža v družbi VIVAS d.o.o., Celje;
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– cena za nakup mora biti izražena s točno določenim evrskim zneskom;
– način in rok plačila: plačilo z denarnim
nakazilom na transakcijski račun prodajalca
na dan sklenitve pogodbe o prodaji poslovnega deleža;
– stroški: vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje, stroške notarja krije prodajalec;
– rok veljavnosti ponudbe: do vključno
20. 12. 2010.
4. Naslov in rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo prispeti na naslov prodajalca,
v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Javno
zbiranje ponudb – Vivas – Ne odpiraj!« do
vključno 3. 12. 2010.
5. Odpiranje ponudb, nadaljnji postopki
in izbira ponudnika: odpiranje ponudb bo
nejavno. Prodajalec se lahko odloči, da bo
po odpiranju ponudb izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Na podlagi tega vabila
prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji deležev z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
6. Dokumentacija / ostalo: dodatne informacije v zvezi s prodajo poslovnega deleža
v družbi Vivas in vpogled v poslovno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dobijo vsak delavnik od 10. do 12. ure ali
po predhodnem dogovoru pri Veri Šircelj, na
sedežu prodajalca.
MASS d.o.o.,
Ljubljana
Št. 227/2010
Ob-6805/10
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj
v Slov. gor., objavlja na podlagi 21. člena 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 in 100/09) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentilj za leto 2010
(MUV, št 12/2010) in Letnega programa
prodaje in nakupa stvarnega premoženja
Občine Šentilj
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Šentilj
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov.
gor., matična številka 5884209, ID številka
za DDV SI38253283.
2. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:
2.1. Letno kopališče v Sladkem Vrhu,
parc. št. 389/15 zelenica, v izmeri 463 m2,
poslovna stavba, v izmeri 152 m2, funkcionalen objekt 437 m2, funkcionalen objekt,
v izmeri 510 m2, pot, v izmeri 570 m2, dvorišče, v izmeri 1143 m2, zelenica, v izmeri
375 m2 in zelenica, v izmeri 6240 m2, skupaj,
v izmeri 9890 m2, pripisano pri vl. št. 583,
k.o. Sladki Vrh, ki se prodaja za izhodiščno
ceno 98.800,00 €. Izhodišča cena ne vključuje davka. Zemljišče po PUP za naselje
Sladki Vrh spada med površine namenjene
za šport in rekreacijo.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajno pogodbo bo pripravil prodajalec.
3.2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno.«
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in

bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru oziroma po poteku roka za
uveljavljanje predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino.
3.5. 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 pristojni zemljiški knjigi.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem
v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za
razdrto.
3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, strošek
objave javnega zbiranja in stroške overitve
pogodbe pri notarju ter strošek 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. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na zakladniški račun
Občine Šentilj, št. 01318-0100009155. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
5.2. 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 kavcije) in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5. 4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 8. 12.
2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti ali v tajništvu Občine Šentilj,
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča parc. št. …., k.o.
………«, na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. gor.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o vplačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 12. 2010,
– za nepremičnino pod 2.1. – strategijo
razvoja izvajanja dejavnosti.
6. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke
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o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč- lokacij, dobijo interesenti na Občini Šentilj, tel. 02/650-62-00,
02/650-204, kontaktna oseba Renata Trajbar Kurbus.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 10. 12. 2010 ob 9. uri, v prostorih Občine
Šentilj. Odpiranje je javno.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
7.2. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine in ustrezen program oziroma strategija (program le
v primerih, ko je le-ta zahtevan).
7.3. V primeru, če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju pogojev), bo prodajalec
izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno
ceno določi ceno, ki so jo ponudili najugodnejši ponudniki.
7.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Šentilj.
Občina Šentilj
Št. 3528-22/2010
Ob-6847/10
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo, št. 7/99, Uradni
list RS, 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 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) je občinska uprava Občine Ajdovščina dne 12. 10. 2010 sprejela
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov –
cvetličarne v najem
1. Najemodajalec: Občina Ajdovščina,
5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta najema in lokacija: predmet oddaje v najem je neopremljen
poslovni prostor, v izmeri 62 m2, znotraj poslovilnega objekta, na pokopališču v Ajdovščini, na parc. št. 362/1 in 367/2, obe k.o.
Ajdovščina.
Poslovni prostor nima lastnih sanitarij,
pač pa bo najemnik uporabljal javne sanitarije v neposredni bližini.
3. Najmanjša ponudena mesečna najemnina: najmanjša ponudbena mesečna
najemnina znaša 300,00 €. Izbran bo tisti
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo mesečno
najemnino.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba
za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja najema.
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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 cvetličarske 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 da je najugodnješi ponudnik.
7. Drugi pogoji:
a) Najemnik mora sam na lastne stroške
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni
zakonodaji potrebna za opravljanje cvetličarske djavnosti.
b) 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.
c) Prostori se oddajo v najem po načelu
videno – najeto.
d) 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.
f) O odločitvi najemodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 31. 12.
2010.
g) 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
600,00 €, 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.
9. Rok za oddajo ponudbe in datum ogleda
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 – cvetličarne.« Ponudbe, poslane po
pošti ali dostavljene v vložišče Občine Aj-
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dovščina, se bodo upoštevale le, če bodo
pravilno označene prispele do torka, 7. 12.
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
29. 11. 2010, od 11. ure do 12. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-6889/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06
– UPB 1 in 4/08) ter določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09
– odločba US in 100/09: v nadaljevanju:
uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja
v najem
1. Navedba najemodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Predmet oddaje v najem – objekta, namenjena skladiščenju, ki se nahajata v Žabji vasi (bivši vojaški kompleks Drgančevje)
v Novem mestu, kot sledi:
– poslovni objekt z oznako 12 (parc.
št. 249/13), v izmeri 423 m2 in pripadajočega dvorišča, v izmeri 586 m2;
– poslovni objekt z oznako 16 (parc.
št. 249/17), v izmeri 423 m2 in pripadajočega dvorišča, v izmeri 326 m2.
3. Izhodiščna mesečna najemnina: izhodiščna najemnina na osnovi opravljene
cenitve z dne 4. 5. 2010 za:
– poslovni objekt z oznako 12 znaša
3,44 EUR/m2 in
– poslovni objekt z oznako 16 znaša
3,44 EUR/m2.
Najemnina za pripadajoča dvorišča
k objektoma z oznako 12 in 16 je ocenjena
na 0,50 EUR/m2.
Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik v skladu z 58. členom
Uredbe nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj.
4. Poslovni objekt se bo izbranemu ponudniku oddal v najem za določen čas, in
sicer za obdobje enega leta, z možnostjo
podaljšanja.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma najemnika se bo upoštevala višina
ponujene mesečne najemnine, ki je lahko
enaka ali višja od izhodiščne. Prav tako se
bo upoštevala poslovna dejavnost ponudnika oziroma namembnost najema (objekta
nista namenjena za proizvodno dejavnost).
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo poleg ponujene
cene v ponudbi navesti tudi vrsto dejavnosti,
ki jo bodo izvajali v predmetnem objektu.
Prav tako je potrebno navesti naziv, sedež,
davčno številko, matično številko, številko

transakcijskega računa, podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo poleg ponujene cene in vrste dejavnosti, ki jo bodo izvajali v predmetnem
objektu, k ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebnega dokumenta,
samostojni podjetniki pa izpis iz registra
Davčne uprave RS, v ponudbi je potrebno
poleg ponujene cene navesti še naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko in številko
transakcijskega računa.
7. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija
oziroma ali oseba, ki jo za izvedbo postopka
javnega zbiranja ponudb pooblasti župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb je javno. V primeru, da komisija oziroma pooblaščena oseba oceni, da zgolj na
osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje upravljanja s premoženjem, lahko
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja. Komisija ali pooblaščena oseba
bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne
pogodbe v navedenem roku, bo Mestna občina Novo mesto sklenila najemno pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Interesentom je omogočen ogled predmetnih poslovnih objektov po predhodnem
telefonskem dogovoru. Prav tako lahko dodatna pojasnila in ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, kontaktna oseba mag. Janja Macedoni,
tel. 07/393-93-01.
10. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek oddaje
nepremičnine v najem do sklenitve pravnega
posla. Prav tako si najemodajalec pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne
sklene najemne pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah, na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj
– Ponudba za najem stvarnega premoženja – poslovni objekt Drgančevje v Žabji
vasi, Novo mesto«, sklic na zadevo: 3522
-11/2010. Ponudniki morajo tudi označiti, za
kateri objekt oddajajo ponudbo.
12. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 24,
8000 Novo mesto, dne 13. 12. 2010, ob
9. uri, v sejni sobi. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pooblastilom ponudnika.
13. Ponudba se bo štela pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 10. 12. 2010, do
10. ure, v vložišče Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta1, 8000 Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto
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Objave gospodarskih družb
Ob-6857/10
Na podlagi določbe prvega odstavka 586. člena v zvezi s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe MA-INVEST d.o.o., Jakopičeva ulica 10,
1241 Kamnik, kot prenosne družbe, obvešča, da je bil dne 10. 11. 2010 na sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen
delitveni načrt družbe MA-INVEST d.o.o.,
Kamnik, matična številka 1868268000.
O soglasju k delitvi bo odločal edini družbenik prenosne družbe. Vsak upnik družbe
in svet delavcev lahko zahteva prepis delitvenega načrta, ki mu ga mora prenosna
družba dati brezplačno, najkasneje naslednji delovni dan po prejemu njegove pisne
zahteve.
MA-INVEST d.o.o., Kamnik
Matija Kahne, direktor
Ob-6901/10
Družba Avanteam d.o.o., s sedežem
Ljubljana, Dunajska cesta 140, matična
številka 1840282000, na podlagi 629. člena
v povezavi s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 15. 11. 2010 je bil Sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Delitveni načrt družbe Avanteam d.o.o.
z dne 15. 11. 2010. Na podlagi delitvenega
načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje
družbe Avanteam d.o.o. – oddelitev družbe
z ustanovitvijo nove družbe z omejeno odgovornostjo.
2. Na sedežu družbe Avanteam d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 140, je od objave
tega obvestila do dneva skupščine, ki bo
odločalo o soglasju k oddelitvi, vsak delovni
dan, od 9. do 12. ure, družbenikom na vpogled delitveni načrt družbe Avanteam d.o.o.
in letna poročila družbe Avanteam d.o.o. za
zadnja tri poslovna leta.
3. Družba Avanteam d.o.o. bo vsakemu družbeniku, upniku in delavcu prenosne
ali prevzemne družbe na njihovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno izdala
prepis listin, iz prejšnjega odstavka.
Avanteam d.o.o.
Matej Čer
direktor

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Os-6809/10
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-6807/10
Na podlagi določila 295. člena ZGD-1 in
v skladu s 7. točko Statuta delniške družbe TRIO, d.d., Tržič, sklicuje upravni odbor
družbe
14. skupščino delničarjev
družbe TRIO, d.d., Tržič,
ki bo dne 20. 12. 2010, v prostorih družbe Trio, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10,
4290 Tržič, z začetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli predsednika skupščine po predlogu upravnega odbora. Skupščini prisostvuje vabljen
notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009 in s poročilom Upravnega odbora
o preveritvi letnega poročila za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
z letnim poročilom za leto 2009 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega
poročila za leto 2009.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2009.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je družba v letu 2009
ustvarila 26.855 EUR bilančnega dobička,
kateri ostane nerazporejen.
2. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za leto 2009.
4. Razno.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora, je na vpogled delničarjem pri
izvršnem direktorju družbe, po predhodni
najavi, Trio, d.d., Tržič, Mlaka 10, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
TRIO, d.d., Tržič
Izvršni direktor Vincenc Perne, inž.
Ob-6808/10
Upravni odbor družbe na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper, sklicuje
19. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d.,
družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
ki bo dne 20. 12. 2010 ob 11. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper, in predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:

– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljub
ljane, Kersnikova 5.
– Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe preklicuje sklep o imenovanju družbe RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana, za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2010, sprejet na
17. seji skupščine dne 29. 6. 2010.
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 se imenuje družbo
REFIKO Družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Gasilska ulica 13, 2327 Rače.
Vpogled v gradivo: gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo
vsake točke dnevnega reda je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe
za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med
11. in 13. uro, od objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
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 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda s predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa
se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol
ure pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.
Igor Ukota
predsednik upravnega odbora
Št. 2010-081
Ob-6824/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah – 1 in Statuta delniške družbe IMP Pro-
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jektivni biro d. d., Dunajska cesta 7, Ljub
ljana, upravni odbor družbe sklicuje
16. redno skupščino
IMP Projektivni biro d. d.,
ki bo dne 21. 12. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe IMP Projektivni biro d.d., na
Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine.
1. Preoblikovanju delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: delniška družba IMP
Projektivni biro d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 7, MŠ 5078059000, se preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo
IMP Projektivni biro d.o.o.
Osnovni kapital družbe ostane po preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo enak in bo znašal 315.441,00 EUR,
razdeljen pa bo na osnovne vložke družbenikov, po seznamu, ki je priloga tega
sklepa.
Dejavnost družbe ostane po preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo
enaka.
Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa
v sodni register.
S preoblikovanjem v družbo z omejeno
odgovornostjo delničarji dosedanje delniške
družbe pridobijo namesto delnic v delniški
družbi poslovne deleže v družbi z omejeno
odgovornostjo, ki nastane s preoblikovanjem in ki so po nominalni vrednosti enaki
skupni vrednosti delnic, katerih imetnik je
posamezni delničar v trenutku preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo.
Z dnem preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo preneha veljati statut
delniške družbe ter stopi v veljavo pogodba
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Preneha tudi mandat članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.
Družba se zavezuje, da bo vsakemu od
delničarjev, ki bo prek zapisnika ugovarjal
preoblikovanju in bo po objavi vpisa o preoblikovanju zahteval, da družba prevzame
njegov poslovni delež, ta poslovni delež
prevzela za primerno denarno odpravnino.
2. Sprejem pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: v skladu s sklepom
o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo se sprejme Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
v predlaganem besedilu.
3. Imenovanje direktorja in prokurista
družbe z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: imenujeta se direktor
in prokurist družbe po predlogu upravnega
odbora.
4. Izjava delničarjev o odpovedi pravici
do izpodbijanja sklepa skupščine o preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali uveljavljanju njegove
ničnosti.
Gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu predsednice upravnega odbora
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
cesta 7, od vključno dneva objave tega vabila do vključno 21. 12. 2010, vsak delavnik
od 9. do 11. ure.
Zaradi sestave seznama navzočih delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
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delničarji, ki so na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci.
IMP Projektivni biro d. d.
predsednica upravnega odbora
Anica Rovanšek, univ. dipl. ekon.
Ob-6856/10
Na podlagi Statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe NFD Holding, finančna družba d.d.
sklicuje
9. sejo skupščine družbe
NFD Holding, finančna družba d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 20. 12. 2010,
ob 14. uri, na sedežu družbe v Ljubljani,
Trdinova 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Srečo Jadek, za preštevalki glasov se izvolita Mihaela Stopar
in Tjaša Korenčan. Za pristojno notarko se
imenuje Nada Kumar.
2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa št. 2:
Osnovni kapital družbe se zaradi delnega pokrivanja izgube po stanju na dan
31. 12. 2009 zmanjša po poenostavljenem postopku s 101.181.588,00 EUR za
26.981.756,80 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 74.199.831,20 EUR.
Z zmanjšanjem osnovnega kapitala se
pripadajoči znesek osnovnega kapitala na
delnico zmanjša s 3,00 EUR za 0,80 EUR
in odslej znaša 2,20 EUR. Število delnic, na
katere je razdeljen osnovni kapital družbe,
ostane nespremenjeno in znaša 33.727.196
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem pripadajočega zneska osnovnega kapitala na delnico se
zmanjša tudi znesek odobrenega kapitala družbe, določen v točki 5.2. statuta, in sicer z 19.500.000,00 EUR na
13.000.000,00 EUR.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki
vključuje sprejete sklepe skupščine.
3. Odobreni kapital
Predlog sklepa št. 3:
Spremeni se točka 5.2. statuta, tako da
po novem glasi:
»5.2. Odobreni
kapital
znaša
37.099.915,60 EUR. Uprava družbe je v petih letih od vpisa sprememb statuta v sodni
register upravičena povečati osnovni kapital
za 37.099.915,60 EUR. Uprava je še pooblaščena, da v okviru zneska iz prejšnjega
stavka poveča osnovni kapital tudi za stvarne vložke, pri čemer je za takšno odločitev
dolžna predhodno pridobiti pisno soglasje
nadzornega sveta.
O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za
izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega
sveta.«
4. Volitve člana nadzornega sveta
Predlog sklepa št. 4:
Za člana nadzornega sveta se izvoli Blaž
Strojan. Mandat mu začne teči z izvolitvijo
in traja do izteka mandata ostalih članov
nadzornega sveta.
Seznanitev z izključitvijo prednostne pravice do novih delnic

Uprava družbe skladno s 337. členom
ZGD-1 seznanja delničarje, da bo pri tretji točki dnevnega reda skupščina odločala o spremembah in dopolnitvah statuta, in
sicer s spremembo točke 5.2., ki na novo
določa povečanje osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala tako, da je prednostna
pravica delničarjev izključena.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe NFD Holding,
finančna družba d.d. v Ljubljani, Trdinova
4, in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10.
in 12. uro in na spletni strani družbe, www.
nfdholding.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih
sprememb in ostalo gradivo je objavljeno
tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze
d.d. (http://seonet.ljse.si). Na spletni strani družbe, www.nfdholding.si so dostopni
tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1.
Pravice 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. 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 sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Trdinova 4, Ljubljana ali po telefaksu
na tel. 01/230-06-20.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
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.
Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov ali
po telefaksu, kot je navedeno v prejšnjem
odstavku.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna
podati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so
takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena tega zakona, so dostopne na spletni strani družbe,
www.nfdholding.si.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice le tisti delni-
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čarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne 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 NFD Holding d.d., Uprava
družbe – za skupščino, Trdinova 4, 1000
Ljubljana. 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 dostavljeno družbi ter ostane
shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na številko
01/230-06-20. Delničarji lahko pooblastilo
prekličejo na enak način, kot je bilo podeljeno.
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.
Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta
podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani,
www.nfdholding.si.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
33.727.196 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini. Na dan sklica skupščine je družba NFD Holding d.d. imetnica 2.672 lastnih
delnic, kar predstavlja 0,008% vseh izdanih
delnic družbe. Lastne delnice so brez glasovalne pravice.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.
NFD Holding, finančna družba d.d.
Uprava družbe
Ob-6863/10
Na podlagi točke VII/3 Statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska c.16 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje
in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska cesta 16,
ki bo v torek, 21. 12. 2010, ob 9. uri, na
sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje, ter predlaga naslednji dnevni red:
Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine
po predlogu uprave in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine
in preštevalca glasov ter notarja po predlogu
uprave.
Seznanitev skupščine z letnim poročilom
uprave za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta.
Direktorju in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2009.

Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2009 ter
se jima podeli razrešnica.
Pokrivanje bilančne izgube (7.939,44 €)
iz poslovnega leta 2009.
Predlog sklepa: bilančna izguba iz poslovnega leta 2009 se pokrije iz splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
svojo udeležbo prijaviti pisno, najmanj tri
delovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne
21. 12. 2010.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe IBT Trbovlje
d.d., Gimnazijska cesta 16, od dne 21. 11.
2010, vsak dan od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega predloga k posameznim točkam dnevnega reda, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovno sestane uro kasneje.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiring d.d.
Matjaž Odlazek, direktor
Ob-6877/10
Uprava družbe v skladu z 295. členom
ZGD, 12. in 13. členom Statuta d.d., sklicuje
redno skupščino družbe ISA Bled d.d.
za poslovno leto 2010,
ki bo dne 20. 12. 2010, ob 16. uri, v prostorih družbe, na naslovu Domžale, Fajfarjeva ulica 15.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
Dnevni red:
1. otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter imenovanje delovnih teles skupščine,
2. potrditev dnevnega reda skupščine,
3. seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009 in s poročilom
nadzornega sveta,
4. sprejem sklepa o bilančnem dobičku/izgubi,
5. podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe,
6. statusno preoblikovanje družbe ISA
– Bled d.d. Domžale v družbo z omejeno
odgovornostjo,
7. sprejem družbene pogodbe,
8. razno – vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Sklep št. 1: otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter imenovanje
delovnih teles skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli
....................., za njegovega namestnika
pa izvoli .....................
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Za člana verifikacijske komisije skupščina izvoli ................................ in ................
.................
Zapisnik vodi vabljeni notar Stane Krainer iz Radovljice.
Sklep št. 2: potrditev dnevnega reda
skupščine.
Potrdi se predlagani dnevni red skupščine.
Sklep št. 3: seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega
poročila družbe za leto 2009.
Sklep št. 4: sprejem sklepa o bilančnem dobičku/izgubi ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Družba izkazuje čisti dobiček za tekoče
leto 2009 v višini 1.778,00 EUR.
Čisti dobiček za tekoče leto 2009 v višini 1.778,00 EUR se ne razporedi in gre
za nerazporejeni čisti dobiček in obvezne
zakonske rezerve.
Sklep št. 5: podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2009.
Sklep št. 6: statusno preoblikovanje
družbe ISA – Bled d.d. Domžale v družbo
z omejeno odgovornostjo.
Družba ISA turizem in gostinstvo, izleti,
Slovenija, Alpe Adria Bled, d.d., Domžale,
s sedežem v Domžalah in poslovnim naslovom Fajfarjeva ulica 15, 1230 Domžale,
matična številka 5319846000, ki je vpisana
v sodni/poslovni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vl. št. 12187200, se
z dnem vpisa statusnega preoblikovanja
v sodni register pristojnega sodišča preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Po statusnem preoblikovanju družbe
se firma družbe glasi: ISA turizem in gostinstvo, izleti, Slovenija, Alpe Adria Bled,
d.o.o.
Po statusnem preoblikovanju družbe
skrajšana firma družbe glasi: ISA – Bled
d.o.o.
Po statusnem preoblikovanju družbe
ostanejo sedež, poslovni naslov in dejavnosti družbe nespremenjeni.
Statusno preoblikovanje učinkuje od
dneva vpisa preoblikovanja v sodni register.
Osnovni kapital družbe ISA – Bled d.d.
Domžale, ki znaša 92.893,12 EUR in je razdeljen na 3.424 navadnih imenskih delnic,
se z dnem vpisa v sodni register v celoti
preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital družbe
ISA – Bled d.d. Domžale po statusnem preoblikovanju tako znaša 92.893,12 EUR.
Z dnem vpisa statusnega preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo se 3.424 navadnih imenskih delnic ISA – Bled d.d. Domžale v skupnem znesku 92.893,12 EUR, ki predstavlja
zmnožek števila navadnih imenskih delnic
in pripadajočega zneska posamezne delnice, preoblikuje v osnovne vložke dosedanjih delničarjev družbe.
Dosedanji delničarji družbe ISA – Bled
d.d. Domžale postanejo družbeniki družbe
in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo sledeče poslovne
deleže:
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– dosedanji delničar, ki je imetnik 385
delnic postane imetnik poslovnega deleža
v nominalni višini 10.445,05 EUR oziroma
11,2442% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 140
delnic postane imetnik poslovnega deleža
v nominalni višini 3.798,20 EUR oziroma
4,0888% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 2403
delnic postane imetnik poslovnega deleža
v nominalni višini 65.193,39 EUR oziroma
70,1811% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 76
delnic postane imetnik poslovnega deleža
v nominalni višini 2.061,88 EUR oziroma
2,2196% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 158
delnic postane imetnik poslovnega deleža
v nominalni višini 4.286,54 EUR oziroma
4,6145% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 57
delnic postane imetnik poslovnega deleža
v nominalni višini 1.546,41 EUR oziroma
1,6647% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 30
delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 813,90 EUR oziroma
0,8762% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 54
delnic postane imetnik poslovnega deleža
v nominalni višini 1.465,02 EUR oziroma
1,5771% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 39
delnic postane imetnik poslovnega deleža
v nominalni višini 1.058,07 EUR oziroma
1,1390% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 26
delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 705,38 EUR oziroma
0,7593% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 30
delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 813,90 EUR oziroma
0,8762% glede na osnovni kapital družbe,
– dosedanji delničar, ki je imetnik 26
delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 705,38 EUR oziroma
0,7593% glede na osnovni kapital družbe.
Nominalni znesek osnovnih vložkov se
določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih
oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih
ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
Družba ISA – Bled d.o.o. ne bo imela
nadzornega sveta.
Zaradi statusnega preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo z dnem vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register članom nadzornega
sveta Zrimec Petru, Boben Vladimirju in
Boben Bronislavi preneha mandat in skupščina tako razreši navedene člane nadzornega sveta družbe. Dosedanji direktor družbe ohrani naziv zastopnika družbe – vrsta
zastopnika in tako Matjaž Boben ostane
direktor družbe ter jo zastopa samostojno
in neomejeno.
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 nominalne vrednosti vsake posamezne delnice družbe pred
preoblikovanjem, in sicer najkasneje v roku
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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.
Sklep št. 7: sprejem družbene pogodbe.
Sprejme se družbena pogodba družbe
z omejeno odgovornostjo v predlaganem
besedilu, ki je priloga tega sklepa.
Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register priložena družbena pogodba
nadomesti doslej veljavni Statut delniške.
Pooblasti se predsednika skupščine za
podpis družbene pogodbe.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in prilogami ter letnim poročilom družbe za leto 2009 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za leto 2009 je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe en mesec pred skupščino, vsak delovni dan od
8. do 12. ure.
III. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti zastopniki. Delničarji oziroma pooblaščenci
morajo prijaviti udeležbo na skupščini skladno s Statutom družbe in ZGD-1 Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu
na skupščino. Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.
Glasovanje je javno z dvigom rok.
IV. Zahteve in predlogi delničarjev
Dopolnitve dnevnega reda so možne
v skladu z veljavnim ZGD-1 in Statutom
družbe.
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1
zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar poslal družbi predlog za objavo
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu o preoblikovanju, lahko
od družbe zahteva, da prevzame njegov
poslovni delež za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, če mu je
bila protipravno preprečena udeležba na
skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na
skupščini ni bil pravilno objavljen. Sklepa
skupščine o preoblikovanju ni mogoče izpodbijati, ker denarna odpravnina, ki jo ponudi družba, ni primerna ali ker denarna
odpravnina sploh ni bila ponujena. Če je
bila proti sklepu o preoblikovanju vložena
tožba za izpodbijanje ali ugotovitev ničnosti, začne teči rok za vložitev predloga za
določitev primerne denarne odpravnine od
dneva pravnomočnosti sodbe, s katero je
sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo, ali od
dneva umika tožbe.
V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.

VI. Čas sklica
Če ni sklepčnosti, se skupščina preloži
za 1 uro, ko se ponovno sestane in sklepa
ne glede na višino zastopanega kapitala.
ISA Bled d.d.
Uprava
Ob-6879/10
Na podlagi določb 17. do 20. člena Statuta družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah sklicujem
zasedanje skupščine delničarjev
delniške družbe CVS Mobile,
informacijske storitve, d.d.,
ki bo na sedežu družbe CVS Mobile,
informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, dne 22. 12.
2010, ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Matija Jamnik. Za preštevalca
glasov se izvolita Marko Maver in Milena
Debevec. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejetem Revidiranem letnem poročilu za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe
o sprejetem Revidiranim letnim poročilom
za leto 2009.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto
2009 je izkazan v višini 349.844,65 EUR
in se ga v višini 40.000,00 EUR nameni za izplačilo dividend, in sicer po stanju
v delniški knjigi KDD na dan 1. 5. 2011,
v višini 0,20 EUR bruto po delnici, najkasneje do 1. 6. 2011.Ostanek bilančnega
dobička v višini 309.844,65 EUR ostane
nerazporejen.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2009 ter se jima podeli razrešnica.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata
se za nove člane nadzornega sveta izvolijo
Klepec Jure, Hvala Damijan in Buhovac
Dejan.
6. Imenovanje revizijske hiše za leto
2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe CVS
Mobile, informacijske rešitve, d.d. za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba IN REVIZIJA d.o.o.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana,
vsak delovnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave tega sklica dalje do dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe
dne 1. 12. 2010. Delničarji, ki se želijo
udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje tri dni pred
dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenci
oziroma zakoniti zastopniki morajo pooblastila shraniti na sedežu družbe najkasneje
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tri dni pred dnem zasedanja skupščine,
v upravičenih razlogih pa najkasneje dve
uri pred zasedanjem.
CVS Mobile d.d.
Uprava podjetja
Ob-6898/10
Skladno s 36. členom ZFPPIPP sklicujem
izredno skupščino
družbe TOM Tovarna opreme d.d.,
ki bo dne 7. 12. 2010, ob 13. uri, v sejni
sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Predsednik uprave otvori skupščino in
ugotovi, da je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da lahko veljavno zaseda.
Potrdi se predlagani dnevni red. Skupščina izvoli predsedujočega skupščine in dva
preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala
notarka Darja Jarnovič, tudi v vlogi zapisnikarja.
2. Obravnava predloga programa ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe v
skladu z zakonom ZFPPIPP.
Predlog sklepa:
Skupščina daje pozitivno mnenje na program ukrepov finančnega prestrukturiranja
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe, vsak delovni dan, med 11. in 12. uro, naslednji dan
po objavi.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so udeležbo pisno prijavili tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini
priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja.
Sejna soba družbe, kjer bo potekala
skupščina delničarjev, bo odprta pol ure
pred začetkom zasedanja. Zato pozivamo
udeležence, da se v tem času zglasijo pri
preštevalcih glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje čez pol
ure v istih prostorih. Takrat bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TOM Tovarna opreme d.d.
Uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 804/10
Ob-6851/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, Opr. št. SV 804/10 z dne 12. 11.
2010, je bila nepremičnina – 3-sobno stanovanje, št. 24, v skupni izmeri 73,49 m2, v 6.
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta proletarskih brigad 65, 2000 Maribor
– ident. št. stavbe 2537, na parc. št. 80/4,
k.o. Spodnje Radvanje, v solasti dolžnika
in zastavitelja Zajec Romana, in zastaviteljice Zajec Jadranke, za vsakega do ½,
od celote, pridobljena na podlagi Menjalne
pogodbe z dne 18. 10. 2010, zastavljena
v korist banke – upnice Probanka d.d., Trg
Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, matična
številka 5459702000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR s pp ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 28. 11.
2025.
SV 1229/2010
Ob-6878/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 1229/2010
z dne 15. 11. 2010, je stanovanje številka 3,
v skupni izmeri 24,95 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Lovrencu na Pohorju, na naslovu Vozniška pot 9b, 2344
Lovrenc na Pohorju, ki stoji na parceli številka 77/14, katastrska občina Lovrenc na
Pohorju, in je last Vesne Razdevšek, EMŠO
0208981505123, stanujoče Vozniška pot 5,
2344 Lovrenc na Pohorju, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 2-3/93,
z dne 2. 3. 1993, sklenjene med Marles
Hiše Maribor d.o.o. in Gorenak Ljudmilo in
Gorenak Vojkom, ter kupoprodajne pogodbe
z dne 11. 9. 2009, sklenjene z Gorenak Ljudmilo in Gorenak Vojkom in Vesno Razdevšek, in stanovanje številka 4, v skupni izmeri
69,65 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Lovrencu na Pohorju, na naslovu
Vozniška pot 9b, 2344 Lovrenc na Pohorju,
ki stoji na parceli številka 77/10, katastrska občina Lovrenc na Pohorju, in je last
Marije Razdevšek, EMŠO 0601948505049,
stanujoča Vozniška pot 7a, 2344 Lovrenc
na Pohorju, in Razdevšek Ivana, EMŠO
3012944500188, stanujoč Vozniška pot 5,
2344 Lovrenc na Pohorju, vsakega do 1/2
(ene polovice) od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 4-8/93, z dne
6. 8. 1993, sklenjene med Marles Hiše Maribor d.o.o. in Razdevšek Ivanom in Razdevšek Marijo, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku
51.000,00 EUR s pp.

SV 849/2010
Ob-6890/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 849/2010 z dne 16. 11.
2010, je bilo stanovanje št. 57, ki se nahaja v desetem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62,
stoječe na parc. št. 474/1, parc. št. 473/4,
parc. št. 471/6 in parc. št. 468/7, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 77,78 m2, last zastaviteljev Huseina Terzića in Mufide Terzić,
vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe št. ISP
101/93-O, o prodaji stanovanja z dne 24. 2.
1993, zastavljeno v korist upnice PosojilnicaBank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ: 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50.000,00 EUR s pripadki.
SV 812/10
Ob-6903/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, Opr. št.: SV 812/10 z dne 17. 11.
2010, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Maistrova ulica 13, Maribor
– ident. št. stavbe 844, stoječa na parc.
št. 971/1, k.o. Maribor – Grad, v solasti zastaviteljev Mandir Nataše do 2/3 od celote in
Mandir Marka do 1/3 od celote, pridobljena
na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne
20. 10. 2010, z Zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 17. 11. 2010, zastavljena v korist
banke – upnice: RAIFFEISEN BANKA d.d.,
Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, mat.
št. 5706491000, za zavarovanje denarne
terjatve upnice v višini 150.000,00 EUR spp
ter z zapadlostjo najkasneje do vključno
31. 1. 2031.
SV 831/2010
Ob-6911/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 831/2010 z dne 17. 11. 2010,
je bila nepremičnina z ident. št. 2177-336-1,
del stavbe s številko 1.E – stanovanjski del,
Cesta v Rovte 12 B, 4270 Jesenice, stoječa na parc. št. 32/2 in parc. št. 248/144,
obe k.o. Javorniški Rovt, last zastaviteljice
Đane Lović, Cesta v Rovte 12 B, Jesenice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 5. 1999 in na podlagi notarskega zapisa
sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja, opr. št. SV 452/2010 z dne 10. 11.
2010, zastavljeno v korist upnice Delavska
hranilnica d.d. Ljubljana, matična številka:
5448557000, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 162732/2009-10
Os-6638/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 6. 2006, opr.št. IN 806/2006, je bil
dne 11. 5. 2009, opravljen v korist upnice
AA LIPA d.o.o., Celovška cesta 264, Ljub
ljana, rubež nepremičnine – ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer soba št. 114,
v izmeri 19,22 m2, v 1. nadstropju objekta
center Lipa, na Celovški cesti 266, v Ljub
ljani, last dolžnika Janeza Erjavca, Celovška
cesta 264, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2010
In 43/2009
Os-6544/10
Na podlagi sklepa o novem izvršilnem
svetu z dne 8. 5. 2009, pravnomočnim dne
27. 5. 2009, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje, na naslovu
Vodenska cesta 48, Trbovlje, št. 14, velikost
48,60 m2, ki ni vpisano v zemljiško knjigo –
do 1/2, zarubljeno v korist upnika Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
zaradi izterjave dolga 8.152,19 €.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 25. 10. 2010
In 57/2009
Os-6545/10
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 22. 5.
2009, pravnomočnim dne 4. 6. 2009, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo
stanovanje, na naslovu Vodenska cesta 48,
Trbovlje, št. 14, velikosti 48,60 m2, ki ni vpisano v zemljiško knjigo – do 1/2, zarubljeno
v korist upnika Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana, zaradi izterjave
dolga 7.364,66 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 25. 10. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2761/2010
Os-5167/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na
predlog predlagatelja Locus prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska 76,
Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 2001, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjske zadruge
z.o.o. Ljubljanska 76, Domžale, in kupcem
Locus d.o.o. Ljubljanska 76, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, so bili poslovni prostori v 2. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB/II
Domžale, sedaj vpisani v zemljiško knjigo
kot nepremičnina št. 84.E, v vložku 5731/85,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem me-

secu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
latninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2010
Dn 11171/2009
Os-4152/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja BARSOS-MC d.o.o.,
Gregorčičeva 11, Ljubljana, ki ga zastopa
notar Miro Košak, Trg republike 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah, vpisanih v vl. št. 183/35 – garaža,
št. 12, v kleti, z ident. št. 1721-0185-035, vl.
št. 183/44 – skladišče, št. 1, v kleti, z ident.
št. 1721-0185-044, vl. št. 183/45 – lokal,
št. 1, v pritličju, z ident. št. 1721-0185-045
in vl. št. 183/48 – sanitarije, št. 1, v mezzaninu, z ident. št. 1721-0185-048, vse Gregorčičeva 9a, Ljubljana, k.o. Gradišče I, dne
29. 4. 2010, pod opr. št. Dn 11171/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
z dne 23. 4. 2008, sklenjene med VSB Leasing d.o.o., Dunajska cesta 128/a, Ljub
ljana, in BARSOS-MC d.o.o., Gregorčičeva
11, Ljubljana, za nepremičnine, vpisane v vl.
št. 183/45, 183/48 in 183/35, k.o. Gradišče
I, in za 748/1.000 vl. št. 183/44, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2010
Dn 11266/2008
Os-6333/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Kodrič, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanje, št. 10, na naslovu Kvedrova 5,
Ljubljana, zdaj z ident. št. 110.E, vpisanem
v podvl. št. 330/10, v k.o. Nove Jarše, dne
24. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 14. 9. 1969, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Gradis, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Slavkom Zupan, Tesovnikova 114, Ljubljana (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, stanovanje, št. 10, na naslovu Kvedrova 5, Ljubljana, zdaj z ident.
št. 110.E, vpisanem v podvl. št. 330/10,
v k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2010
Dn 11267/2008
Os-6409/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Blagojeta Kusturića,
Rožičeva ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, garaža, št. 78,
na parc. št. 1551/182, vpisani v vl. št. 10, k.o.
Zelena jama, dne 22. 9. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 20. 11. 1972,
sklenjene med Marjanom Okornom, Kajuhova 29, Ljubljana (kot prodajalcem) in Rudolfom Saksido, Črtomirova 37, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino, garažo,
št. 78, na parc. št. 1551/182, vpisani v vl.
št. 10, k.o. Zelena jama,
– darilne pogodbe z dne 15. 12. 1992,
sklenjene med Kristino Saksida, Neubergerjeva 20, Ljubljana (kot darovalko) in Alenko
Saksida, Kogojeva 8, Ljubljana (kot obdarjenka), in sicer za nepremičnino, garažo,
št. 78, na parc. št. 1551/182, vpisani v vl.
št. 10, k.o. Zelena jama,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
1998, Alenko Saksida, Kogojeva 8, Ljub
ljana (kot prodajalko) in Borisom Sitarjem,
Izletniška ulica 13, Ljubljana (kot kupcem),
in sicer za nepremičnino, garažo, št. 78, na
parc. št. 1551/182, vpisani v vl. št. 10, k.o.
Zelena jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2010
Dn 15437/2005
Os-6410/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Aleksandra in Frančiške Ivanjko, oba Cesta na
Bokalce 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe služnostne pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, parc.
št. 1602/2 vpisani v vl. št. 322, v k.o. Brdo,
dne 22. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe neznanega datuma, ki dokazuje
dejstvo, da obstaja služnostna pravica hoje
in vožnje po parc. št. 1602/1 te k.o.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2010
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Dn 32046/2009
Os-6450/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mušič Alojzija, Bevkova ulica 14, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
parc. št. 2074/6, k.o. Bežigrad, dne 20. 8.
2010, pod opr. št. Dn 32046/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Ljubljanskim investicijskim zavodom in Poljanec Vojkom,
za garažo, stoječo na parc. št. 63/31, 63/16
in 63/17, k.o. Kapucinsko predmestje, sedaj
na parc. št. 2074/6, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2010
Dn 4603/2010
Os-6637/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4603/2010 z dne 21. 9. 2010,
začet postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
1976, št. 1099/13-76-AS, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo kot
prodajalcem, ter Labodom, tovarna oblačil
Novo mesto, TOZD Delta Ptuj, kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2503/10-92, z dne 20. 11. 1992,
sklenjene med Labodom, tovarna oblačil
Novo mesto, p.o., kot prodajalcem, in Francem Vajdičem, rojen 6. 10. 1953, Rimska
ploščad 1, Ptuj, kot kupcem,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja št. 2503/10-92, sklenjene med Labodom, tovarna oblačil Novo
mesto, p.o., kot prodajalcem, in Francem
Vajdičem, rojen 6. 10. 1953, Rimska ploščad
1, Ptuj, kot kupcem,
– kupne pogodbe z dne 1. 3. 1996, sklenjene med Francem Vajdičem kot prodajalcem, in Ivanom Šipkom, rojen 8. 1. 1960,
Hrastovec 44, Zavrč, kot kupcem,
– kupne pogodbe z dne 11. 5. 2000, št.
Sv 204/2000, sklenjene med Ivanom Šipkom kot prodajalcem, in Melito Erjavec, rojeno 17. 10. 1976, Formin 52, Gorišnica, kot
kupovalko,
za prodajo nepremičnine – stanovanje,
z ident. št. 6.E, št. 6, v I. nadstropju, in klet,
na naslovu Rimska ploščad 1, Ptuj, v stanovanjski stavbi, ki leži na parc. št. 514/8, vpisano pri podvložku št. 3000/7, k.o. Ptuj.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Melite Erjavec, EMŠO:
1710976506163, Formin 52, 2272 Gorišnica, do celote (1/1).
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1, v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 9. 2010
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Dn 209/2010
Os-6433/10
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
z dne 17. 8. 2010, opr. št. Dn 209/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – darilne pogodbe, z dne 22. 2. 1989,
med darovalkami Mrhar Ano, roj. Zupan, vd.
Hribar, roj. leta 1928, stan. Laze pri Gabrovki
št. 1, Gabrovka, Krznar Ano, roj. Hribar, roj.
leta 1949, stan. Osredek št. 14, Šentjanž,
Medved Zdenko, por. Radič, roj. leta 1958,
last vsake do 1/4 in obdarjencem Francem
Hribarjem, roj. leta 1958, stan. Kal št. 36,
Šentjanž. Listina se nanaša na vknjižbo lastninske pravice pri nepremičninah, parc.
št. 1475, 1476, 1477, 1480, 1481/2, 1482/2,
1482/3, 1484, 1485/1, 1485/2, 1489, 1490,
1491/1, 1491/2, pripisanih vl. št. 24, k.o. Kal,
v korist predlagatelja Franca Hribarja, roj.
25. 6. 1958, Kal pri Krmelju 34, Šentjanž,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 8. 10. 2010
Dn 890/2010
Os-6493/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zorko Nade, Obrežna ulica 37, Maribor,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, s sklepom
z dne 29. 9. 2010, št. Dn 890/2010, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer prodajne pogodbe z dne 23. 3.
1996, sklenjene med Frančiško Jurjevec in
Nado Zorko ter prejšnjih razpolagalnih poslov, ki se nanašajo na nepremičnino, identifikacijska št. 11.E – stanovanjski prostor,
št. 930-11, v 4. in 1. etaži, v izmeri 24,51 m2,
v stavbi z identifikacijsko št. 1100-00930, in
naslovu Cesta na Roglo 21, Zreče, vpisano
pri vl. št. 1047/11, k.o. Zreče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona
o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 20. 10. 2010
Dn 6700/2010
Os-6815/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Branka Markiča, Šorljieva ulica 4, Kranj,
ki ga zastopa Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačanem prenosu pravice trajnega
razpolaganja, uporabe in uprave na posameznih delih stavbe, sklenjene med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis Ljub
ljana, Korytkova ulica 2, kot prodajalcem, in
Petrom Liparjem, Stritarjeva ulica 4, Kranj,
kot kupcem, za garažo, št. 23, v 1. etaži,
v stavbi na naslovu Zoisova ulica 8, Kranj,
označeni z ident. št. 23.E, vpisani v podvl.
št. 2474/23, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Branka Markiča, Šorlijeva ulica 4,
Kranj, roj. 7. 12. 1943.

Okrajno sodišče v Kranju 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 28. 9. 2010
Dn 35452/2009
Os-1452/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pirnat Miroslava, Trubarjeva cesta 77, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2292/8
– garaža, z oznako G8 v kleti, z ident.
št. 1737-0802-308, v poslovno stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Trubarjeva ulica 77, 79
in 81, k.o. Tabor, dne 6. 1. 2010, pod opr.
št. Dn 35452/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 3025/98, z dne
12. 10. 1999, sklenjene med TA-BU d.o.o.
Ljubljana, in EES d.o.o. Ljubljana, za garažo št. 8, v kleti poslovno stanovanjskega
objekta Trubarjeva 77-81, Ljubljana, v k.o.
Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2010
Dn 31852/2009
Os-5354/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Krička,
Ulica Marije Boršnikove 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
parc. št. 769/2, vl. št. 216, k.o. Brinje II,
dne 5. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajna pogodba, iz leta 1973 o prodaji garažnega boksa v garažnem nizu ob
Šmartinski cesti v Ljubljani, št. 2, v izmeri
12,50 m2, sklenjena med Cesar Alojzem, kot
prodajalcem, ter Jenko Vasjem kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, parc. št. 769/2,
k.o. Brinje II, vl. 216.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 16. 8. 2010
Dn 9427/2010
Os-6797/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bojane Istenič, Gorkičeva ulica 14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garaži, z ident. št. 721.S, vpisani v vl. št.
14, k.o. Gradišče I, dne 25. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
leta 1967, sklenjene med takratno Občino
Ljubljana Vič Rudnik, Ljubljana (kot prodajalcem) in Dragotinom Grmkom, Ljubljana
(kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garažo, z ident. št. 721.S, vpisani v vl. št. 14,
k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2010
Dn 27776/2009
Os-6811/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljikoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Jaklič Justine, Vodnikova cesta 171b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
ident. št. 23.E, v podvl. št. 4244/24, k.o.
Zgornja Šiška, dne 14. 9. 2010, pod opr.
št. Dn 27776/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o delitvi skupnega premoženja z dne 23. 11. 1994, sklenjene med
Čepuran Mirkom, Rašiška 12, Ljubljana (kot
prvo pogodbenik) in Čepuran Rado, Rašiška 12, Ljubljana (kot drugo pogodbenica),
za nepremičnino, ident. št. 23.E, v podvl.
št. 4244/24, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2010
Dn 12027/2010
Os-6812/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Perša Suzane, Šmartinska cesta 259/A,
Ljubljana, ki jo zastopa notarka Sonja Puppis, Zaloška 54, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino vpisano v vl.
št. 1454/75 – stanovanjska enota št. 77, v 4.
nadstropju (6. etaži), s shrambo, št. 76, v kleti
(1. etaži), z ident. št. 1732-0767-077, v Ljub
ljani, Steletova ul. 10, k.o. Štepanja vas, dne
29. 8. 2010, pod opr. št. Dn 12027/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, z dne 3. 11.
1976, in dodatka št. 1, k tej pogodbi, z dne
10. 2. 1977, sklenjene med IMOS projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in
gradnje Ljubljana in Podjetjem ŽITO Pekarstvo in testeninarstvo d.o.o. Ljubljana, za
sobi št. 76 in 77, v IV. nadstropju samskega
doma v Ljubljani, Steletova 10;
– kupoprodajne pogodbe, z dne 21. 12.
1993, sklenjene med Podjetjem ŽITO Pekarstvo in testeninarstvo d.o.o. Ljubljana in
Dropulja Franom, Potrčeva 20, 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 29. 10. 2010
Dn 13548/2010
Os-6813/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mostar Dušana, Dolenjska cesta 52, Ljub
ljana, ki ga zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, z ident.
št. 10.E, v podvl. št. 4931/10, k.o. Karlovško predmestje, dne 14. 9. 2010, pod opr.
št. Dn 13548/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, št. 362-270/91, z dne
11. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo (kot prodajalcem) in Mostar Dušanom, Ižanska 114, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino z ident. št. 10.E, v podvl.
št. 4931/10, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2010
Dn 24694/2009
Os-6814/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Juha
Blaža, Abramova ulica 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
z ident. št. 25.E, v podvl. št. 4659/25, k.o. Vič,
dne 14. 9. 2010, pod opr. št. Dn 24694/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, o nakupu in prodaji garaže, z dne 15. 8. 1973,
sklenjene med SGP Grosuplje, Grosuplje
(kot prodajalcem) ter Absec Jožetom in Marijo, oba Novo Polje c. VIII/5a, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, z ident. št. 25.E,
v podvl. št. 4659/25, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2010
Dn 19177/2010
Os-6858/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pipan Olge, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4333/53 – stanovanje, št. 53,
z ident. št. 2636-7830-053, Glavarjeva ul. 49,
Ljubljana, k.o. Bežigrad, dne 7. 11. 2010,
pod opr. št. Dn 19177/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 323/78-05/20-45,
o prodaji in nakupu stanovanja, z dne 9. 5.
1978, in aneksa št. 844/78-05/20-45, k tej
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pogodbi z dne 28. 12. 1978, sklenjena med
SGP Grosuplje n.sol.o. Ljubljana, in Rome
Darinko, Toplarniška 13, Ljubljana, za stanovanje št. 53, v V. nadstropju, v soseski
BS-5/1, ob Vodovodni cesti v Ljubljani.
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 7. 11. 2010
Dn 32022/2010
Os-6892/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Albine Mavec, Kvedrova 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini – posameznem delu stavbe z ident.
št. 80.E, vpisanem v podvl. št. 316/80, v k.o.
Nove Jarše, dne 20. 10. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
13. 8. 2002, sklenjene med Stanislavo Gašperšič, Kvedrova 1, Ljubljana, kot prodajalko, in Albino Mavec, Kvedrova 13, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino –
posamezni del stavbe z ident. št. 80.E, vpisan v podvl. št. 316/80, v k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2010
Dn 32701/2010
Os-6893/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Vončine, Topniška ulica 62, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, z ident. št. 6.E, vpisani
v podvl. št. 2886/6, v k.o. Bežigrad, dne
25. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 648, z dne 28. 10.
1968, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem in Francijem Vončino, Linhartova 74, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 6.E,
vpisani v podvl. št. 2886/6, 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
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2010
Dn 27254/2010
Os-6894/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Kovačeviča, Zaloška cesta 102, Ljub
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ljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, z ident. št. 14.E in 43.E, vpisani v podvl. št. 1733/6, v k.o. Moste, dne
21. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja,
št. 5/1-2996/2-91 z dne 20. 11. 1991, sklenjene med PTT podjetje Slovenija, n.sub.o.,
Ljubljana, Cigaletova 15, kot prodajalcem,
in Marijo Božič, Zaloška 102, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za nepremičnini z ident.
št. 14.E in 43.E, vpisani v podvl. št. 1733/6,
v k.o. Moste,
– aneksa k pogodbi o nakupu stanovanja, z dne 26. 10. 1992, sklenjenega med
PTT podjetje Slovenija, n.sub.o., Ljubljana,
Cigaletova 15, kot prodajalcem, in Marijo
Božič, Zaloška 102, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnini z ident. št. 14.E.
in 43.E, vpisani v podvl. št. 1733/6, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2010
Dn 28443/2009
Os-6895/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Helene Petrič, Žaucerjeva ulica 20, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanje, št. 2. z ident.
št. 102.E, vpisani v podvl. št. 4591/16 in
parc. št. 1270/12, vpisani v vl. št. 3111,
vse k.o. Vič, dne 21. 10. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 26. 11. 1987,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, Taborska cesta 13,
kot prodajalcem, in Brankom Petričem,
Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 40 in
Ksenje Petrič, Clevelandska 49, Ljubljana,
kot kupcema, in sicer za nepremičnino –
stanovanje, št. 2, z ident. št. 102.E, vpisani
v podvl. št. 4591/16 in parc. št. 1270/12,
vpsani v vl. št. 3111, vse k.o. Vič,
– dodatka št. 208/88-05/1, z dne 23. 2.
1988, sklenjenega med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, Taborska cesta 13, kot prodajalcem, in Brankom
Petričem, Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 40, in Ksenje Petrič, Clevelandska 49,
Ljubljana, Francem in Heleno Petrič, Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 40, kot
kupci, in sicer za nepremičnino – stanovanje, št. 2, z ident. št. 102.E, vpisani v podvl.
št. 4591/16, in parc. št. 1270/12, vpisani v vl.
št. 3111, vse k.o. Vič,
– dodatka št. 208/88-05/1, neznanega
datuma, sklenjenega med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, Taborska cesta 13, kot prodajalcem, in Brankom
Petričem, Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 40, in Ksenje Petrič, Clevelandska 49,
Ljubljana, Francem in Heleno Petrič, Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 40, kot
kupci, in sicer za nepremičnino – stanovanje, št. 2, z ident. št. 102.E, vpisani v podvl.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 4591/16 in parc. št. 1270/12, vpisani v vl.
št. 3111, vse k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2010
Dn 18273/2010
Os-6896/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republike Slovenije, ki jo zastopa državna pravobranilka Lučka Seibert, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 375/2,
k.o. Šentpeter, dne 21. 10. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 3.0-938-47/91, z dne 9. 11.
1991, sklenjene med Železniškim gradbenim podjetjem Ljubljana, Ob Zeleni jami,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Ireno Zore,
Sketova 9, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za nepremičnino, posamezni del stavbe
z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 375/2,
k.o. Šentpeter,
– kupoprodajne pogodbe, o prodaji in
nakupu stanovanja, z dne 8. 7. 1992, sklenjene med Ireno Zore, Sketova 9, Ljubljana
(kot prodajalko), in Mileno Krnec, Ul. 29.
hercegovske divizije 16, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino, posamezni del stavbe
z ident. št. 5.E, vpisani v pdovl. št. 375/2,
k.o. Šentpeter,
– prodajne pogodbe, z dne 24. 7. 2000,
sklenjene med Mileno Krnec, Ul. 29. hercegovske divizije 16, Ljubljana (kot prodajalko) in Republiko Slovenijo, Vlada RS,
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino, posamezni del stavbe
z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 375/2,
k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2010
Dn 5252/2009
Os-6816/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 26. 11. 2009,
na predlog Tanje in Branimirja Rebernika,
oba stanujoča Tomšičeva 7, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri
nepremičnini z identifikacijsko številko dela
stavbe 850-1204-013 (13.E), ki predstavlja
stanovanje št. 7, v izmeri 41,73 m2, v II.
nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Tomšičeva 7, Slovenj Gradec, vpisano
v podvl. št. 1668/17, k.o. Slovenj Gradec,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene
aprila 1990, med Ivano Žvipelj, roj. Apšner,

kot prodajalko, in Slovenagent Slovenj Gradec, kot kupcem, za prodajo stanovanja,
št. 7, v izmeri 41,73 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Tomšičeva
7, Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, se zahteva v korist predlagateljev Tanje in Branimirja Rebernika, oba stanujoča Tomšičeva 7, Slovenj
Gradec, vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 11. 2010
Dn 1116/2008
Os-6730/10
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe, z dne 7. 11. 1984, št. 834/BC,
ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini – apartmaju, št. 4,
v pritličju stanovanjske stavbe A8 v Bovcu,
na parc. št. 651, k.o. Bovec, na naslovu,
Kaninska vas 18, označen z oznako S1.9P
L1.2, s pripadajočo shrambo št. 4, v skupni
izmeri 35,00 m2, z identifikacijsko številko
2207-1105-4, vpisan v vl. št. 1543/4.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
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
5. 11. 2010
Dn 1159/2007
Os-6756/10
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Bernhardt Herberta, Cankarjeva ulica 14,
Nova Gorica, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, z dne 10. 1. 1989,
v Puli, sklenjene med Ivanom Pigacem iz
Zagreba, Radđićeva 80 in RZ ZOIO »Croatia«, Podružnica Pula, katere pravna naslednica je Croatia osiguranje d.d. Zagreb,
Savska cesta 41, ki ustreza pogojem za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
– apartma št. 29, v mansardi stanovanjske
stavbe A4, na parc. št. 641, k.o. Bovec, na
naslovu Kaninska vas 8, Bovec, označen
z oznako K 1.8M, s pripadajočo shrambo
št. 29, v skupni izmeri 35,00 m2, z identifikacijsko številko 2207-1108-29, vpisan v vl.
št. 1533/29.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Savska cesta 41, 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
dne 8. 11. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 2348/2009
Os-6757/10
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
pravne osebe Club d.o.o., Postaja 11, Most
na Soči, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne
pogodbe, z dne 12. 3. 1984, št. 933/BC,
in aneksa št. 1, k tej pogodbi z dne 12. 3.
1984, ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini – apartmaju, št. 17, označen z oznako S19M, s pripadajočo shrambo, št. 17, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe, na parc. št. 653, k.o.
Bovec, na naslovu Kaninska vas 20, v skupni izmeri 28,70 m2, z identifikacijsko številko 2207-1113-17, vpisano v vl. št. 1518/17.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
ulica 15, Ljubljana.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, 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.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 11. 2010
Dn 1485/2007
Os-6897/10
Okrajno sodišče v Tolminu, na predlog
Peternel Petra, Grajska ulica 2, Tolmin,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 18. 1.
1992, ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini – delu stavbe – stanovanju, št. 7/I, v izmeri 68,35 m2,
z identifikacijsko številko 2248-747-47,
v stanovanjski stavbi, na naslovu Gregorčičeva ulica 18a, Tolmin, stoječa na parc.
št. 208/2, 207/30 in 207/31, k.o. Tolmin, vpisano v vl. št. 1134/22.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Peternel Petra, Grajska ulica 2, Tolmin.
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
dne 15. 11. 2010
Dn 2135/2009
Os-6859/10
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bobek Ivana, Pugljeva ulica 2a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
poslovni prostor v zgradbi »Ojstro 1« (danes
Trg Franca Kozarja 16b), Hrastnik, vpisanem v podvl. št. 764/48, k.o. Hrastnik – mesto pod opr. št. Dn 2135/2009 začelo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji poslovnega
prostora z dne 12. 7. 1991, med Astra obuča
Zagreb, kot prodajalcem, in Bobek Ivanom,
Lenjinov trg 5, Ljubljana, kot kupcem.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini:
ident. št. 215.E – nestanovanjski prostor
št. 215 v 2. etaži, Trg Franca Kozarja 16b,
Hrastnik, vpisanem v podvl. št. 764/48, k.o.
Hrastnik – mesto – je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Bobek Ivana,
Pugljeva ulica 2a, Ljubljana, do celote, na

podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji poslovnega prostora z dne 12. 7. 1991.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi-1A, v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 11. 2010
Dn 2052/2010
Os-6860/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
19. 10. 2010 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 106-52/93, z dne 16. 9. 1993,
sklenjene med prodajalcem Rudarska gradbena dejavnost p.o. Trbovlje, in kupcem Vukeljić Dušanom in Olgo za stanovanje, ki
se nahaja v hiši Trg revolucije 4, Trbovlje,
in ima sedaj ident. št. 1871-2306.ES-22E,
s katero sta kupca kupila in pridobila lastninsko pravico vsak do ene polovice, glede na
celoto na stanovanju, ki se nahaja v hiši Trg
revolucije 4, Trbovlje, in ima sedaj ident.
št. 1871-2306.ES-22E.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Občine Trbovlje izgubil. Na nepremičnini ident. št. 1871-2306.ES-22E vpisani
v etažni podvl. št. 3044/24, k.o. Trbovlje,
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Vukeljić Dušana in Olge, oba Trg revolucije 4, Trbovlje, vsakega do deleža 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 11. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 93/2010
Os-6555/10
Okrajno sodišče v Grosupljem je po strokovni sodelavki Ani Kirm v pravdni zadevi
tožeče stranke CT-TRADE Trgovina in pro
izvodnja d.o.o., Celje, Trnoveljska cesta 24,
Celje, ki jo zastopa Tomaž Bromše, odvetnik
v Celju, zoper toženo stranko: 1. Fegeš Suzana, Ulica 26. junija 12a, Ivančna Gorica,
in 2. Ojsteršek Tomaž, Jurčičeva ulica 21,
Trebnje, zaradi plačila 7.254,70 EUR, dne
11. 19. 2010, sklenilo:
toženi stranki Suzani Fegeš, Ulica 26. junija 12a, Ivančna Gorica, se postavi začasni
zastopnik: odvetnica Alenka Cerar, Kersnikova ulica 6/II, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 10. 2010
II P 197/2008
Os-4581/10
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici Romani Čemažar v pravdni zadevi
tožeče stranke Andreje Traven, Luže 43, Visoko, ki jo zastopa odvetnica Jelka Sajovic
iz Kranja, zoper toženo stranko Marka Tihlja,
Jelenčeva ulica 28, Kranj, zaradi odločitve
o dodelitvi otroka, preživljanju in določitve
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stikov z otrokom, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dne 4. 5.
2009, toženi stranki Marku Tihlju, postavilo
začasnega zastopnika odvetnico Anico Flat,
Jezerska 41, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 5. 2009
N 30/2030
Os-6612/10
Okrajno sodišče v Piranu je v nepravdni
zadevi predlagateljice: 1. Mandalenič Nela,
Dobrova 15, Izola, zoper nasprotni udeleženki: 1. Amelija Šav, neznanega bivališča,
2. Angiolina Šav, neznanega bivališča, zaradi sodnega depozita (pcto. 3.225,98 EUR),
na podlagi petega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
nasprotnima udeleženkama se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Irena
Jerman, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotni udeleženki v postopku vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženki oziroma njun
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 10. 2010
P 71/2010
Os-6280/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
v pravdni zadevi tožeče stranke Darinke
Knez, Borovci 11, Dornava, ki jo zastopa
odvetnik Igor Majnik iz Ptuja, zoper toženo
stranko Marjana Petek, Borovci 11a, Dornava, zaradi utesnitve služnosti in zaradi
izvrševanja služnostne pravice pešhoje, vožnje in živinogoje. Sodišče je v zadevi na
podlagi predloga tožeče stranke v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
postavilo začasnega zastopnika odvetnika,
Vukič Stijepoviča, Jadranska ulica 22, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v postopku opr. št.
P 71/2010 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima
začasni zastopnik od dne postavitve in vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 8. 2010
I 1454/2007
Os-6614/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
izvršilni postopek na predlog upnika Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10,
Ptuj, zoper dolžnika Srečka Krvaršćan, zaradi izterjave 422,57 EUR s pp.
Sodišče je v zadevi na predlog upnika
v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
dolžniku postavilo začasnega zastopnika –
odvetnika Vladimirja Toplaka, Trstenjakova
ulica 5, Ptuj.
Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni
zastopnik v postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika. Te pravice in dolžnosti pa ima
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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 na Ptuju
dne 20. 10. 2010

Oklici dedičem
D 510/2009
Os-6198/10
Pokojna Zerbo Urša, roj. 23. 10. 1898, nazadnje stanujoča na Škofijah, Tinjan, je dne
10. 7. 1960 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
D 178/2010
Os-6522/10
Okrajno sodišče v Krškem, po sodnici
Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne
16. 5. 2010 umrlem Francu Šmitu, sinu
Franca, roj. 19. 10. 1930, nazadnje stanujočem Stranje 3, p. Blanca, izven naroka dne
21. 10. 2010, podaje oklic:
zakonitega dediča, po pokojnem Francu
Šmitu, roj. 19. 10. 1930, stanujočem Stranje
3, p. Blanca, zapustnikovega sina Franca
Šmita, roj. 30. 1. 1970, sedaj neznanega
naslova, se poziva, da v roku enega leta od
objave oklica, na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 10. 2010
I D 759/2010
Os-6067/10
V zapuščinski zadevi po dne 8. 6. 1987
umrli Jožefi Peklar, rojeni 15. 3. 1906, nazadnje stanujoči Šubičeva 3, 2000 Maribor,
sodišče poziva vse morebitne dediče, da se
javijo sodišču zaradi oprave zapuščinske
obravnave, najkasneje v roku enega leta od
izdaje tega oklica.
Sicer pa sodišče obvešča morebitne dediče, da je zapuščinska obravnava razpisana za 6. 10. 2011, ob 9. uri, RD 1.7.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2010
D 187/2010
Os-6760/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 187/2010 vodi zapuščinski postopek po pokojni Martini Kampl.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Ptuj, denar in vrednostni papirji.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnice Martine Kampl, roj. 1937, umrla
2010, nazadnje stan. Zagrebška c. 28, Ptuj,
da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo
priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega
oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 11. 2010
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D 145/2010
Os-6520/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 31. 3. 2010 umrli Ivekovič Ankici,
roj. 7. 7. 1919, nazadnje stanujoči Begunje
na Gorenjskem št. 75, Begunje na Gorenjskem.
Zakoniti dediči niso znani. Zato naj se
v roki enega leta javijo sodišču in uveljavljajo dedno pravico, sicer bo po preteku roka
odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 9. 2010
D 206/2010
Os-6653/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 19. 6. 210 umrli Kapus Emiliji,
roj. 5. 7. 1940, nazadnje stanujoči Cankarjeva ul. 20, Radovljica.
Zakoniti dediči po zapustnici niso znani.
Zato se jih poziva, da lahko v roku enega
leta od objave tega oklica uveljavijo dedno
pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 10. 2010
D 265/2009
Os-6200/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah,
v zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Vebru, rojenemu 30. 4. 1928, samskemu, nazadnje stalno stanujočemu Pijovci
39, Šmarje pri Jelšah, umrlem 27. 9. 2009,
v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena ter prvim odstavkom 131. člena
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD),
sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pokojnem Alojziju Vebru, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojnem Alojziju Vebru se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta
tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojnem Alojziju Vebru se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 30. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 147/2009
Os-6253/10
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 Rožo
Štefančič, z zadnjim znanim bivališčem Škofije št. 12, Škofije, ki jo zastopa skrbnica za
poseben primer Irena Fister, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za
mrtvo, dne 6. 10. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Rože (Marije) Štefančič, roj. 18. 1. 1901, z zadnjim znanim bivališčem Škofije 12, Škofije, 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 136/2009
Os-6255/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko
Marijo Purger, z zadnjim znanim bivališčem
Gabrovica št. 15, Črni Kal, 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 Marije Purger, rojene
dne 15. 11. 1862, v Gabrovici, roj. Novak,
z zadnjim znanim bivališčem Gabrovica
št. 15, Črni Kal, 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 159/2009
Os-6256/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Ano
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 Ane 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 139/2010
Os-6654/10
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi
na predlog predlagateljice Milosave Nikolič,
Sneberska 104, Ljubljana, nepravdni postopek razglasitve za mrtvega Predraga Nikoliča, roj. 26. 9. 1975, nazadnje stanujočega
Ljubljanska cesta 80, Domžale.
Nasprotni udeleženec Predrag Nikolič je
pogrešan od 13. 6. 2002, ko je okoli 19.15
odšel od doma na naslovu Ljubljanska
cesta 80, Domžale.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti
pogrešanega Predraga Nikoliča, pa da to
sporočijo sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Dne 19. 10. 2010
N 5/2010
Os-4813/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljice Jambrečina Angele, Merljaki 53, Renče, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Tancoš Mirka, Mer-
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ljaki, Renče, ki ga zastopa začasni zastopnik Tancoš Stanislav, Merljaki 53, Renče.
O pogrešanem, razen podatka, da naj bi
umrl nasilne smrti dne 28. 11. 1984 v Italiji
oziroma da bi bila pogrešana oseba še živa,
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Tancoš
Mirka, roj. 3. 11. 1955, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 7. 2010
N 6/2010
Os-6655/10
Pogrešana Leonarda Cvetka Cencič se
je rodila 16. 1. 1930, v Robidišču št. 21, materi Amaliji Cencič in očetu Antonu Cenciču.
Po edinih znanih podatkih naj bi pogrešana
že pred desetletjem umrla nekje v Avstraliji.
Pogrešani je bil za skrbnika za poseben
primer postavljen Center za socialno delo
Tolmin, ki jo bo v postopku zastopal po svojem pooblaščencu.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, naj to sporoči sodišču v treh
mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče
po poteku tega roka razglasilo pogrešano za
mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 11. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Blažič
Tatjana,
Špindlerjeva
24,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico,
št. 5050008375, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-929
Brailo Ivo, Cerinova ullica 2A, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500000858,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnm-316634
Gosak Suzana, Planina 6, Zreče,
zavarovalno polico, št. 50500056005, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnx-316648
Goznik Zvonko, Sredma 90, Bresternica,
zavarovalno polico, št. 8055849, izdala
zavarovalnica Triglav. m-898
Grabar
Vlasta,
Erjavčeva
cesta
7, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500040943, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnc-316644
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj naslednje
dokumente, in sicer:
1. Police za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti: 1238038, 1218550, 1226261,
1483000, 1218551, 1483195, 1238855,
1228554, 1228555, 1228556, 1228557,
1228558, 1483551, 1243744, 1241273,
1243197, 1427494, 1205520, 1219544,
1437738, 1427213, 1219661, 1437883.
2. Zelene karte: SLO-10/0027480,
SLO-10/0031682,
SLO-10/0031683,
SLO-10/0031684,
SLO-10/0033917,
SLO-10/0033920,
SLO-10/0033923,
SLO-10/0033927,
SLO-10/0034112,
SLO-10/0054859,
SLO-10/0034170,
SLO-10/0033577,
SLO-10/0025582,
SLO-10/0062348,
SLO-10/0054347,
SLO-10/0054348,
SLO-10/0054349,
SLO-10/0054350,
SLO-10/0054351,
SLO-10/0065565,
SLO-10/0062312,
SLO-10/0059528,
SLO-10/0059279,
SLO-10/0061367,
SLO-10/0063146,
SLO-10/0059208,
SLO-10/0059247,
SLO-10/0015519,
SLO-10/0027636,
SLO-10/0057038,
SLO-10/0048336,
SLO-10/0061398, SLO-10/0061399, SLO10/0064443, SLO-10/0063185.
3. Police za zavarovanje avtomobilskega
kaska: 1212324, 1212325, 1214822,
1216835, 1216836, 1483222, 1482332,
1452611, 1230797, 1230798,1230765.
4. Ponudbe za sklenitev naložbenoživljenjskega zavarovanja Grawe apollo
plus: 380077, 480069, 480237, 480239,
480240, 480312, 480313, 481608, 483355,
481662, 481663, 475155, 478693, 474990,
485952, 425949.
5. Ponudbe za sklenitev življenjskega
zavarovanja Grawe Elite: 3000355,
3000579, 3003708, 3003709, 3003711,
3004320.
6. Ponudbe za sklenitev premoženjskega
zavarovanja: 167170, 177953, 177957,
173640, 177764, 180501, 177559, 179907,
181752.
7. Ponudbe za sklenitev naložbenoživljenjskega zavarovanja Grawe apollo
fix: 610982, 610413, 610742, 612980,
613290.

8. Ponudbe za sklenitev nezgodnega
zavarovanja: 660375, 663686, 665388,
663419, 661974, 661893, 664040.
9. Ponudbi za sklenitev klasičnega življenjskega zavarovanja: 574238, 576053.
10. Ponudba za kolektivno nezgodno
zavarovanje: 981829.
11. Ponudbe za sklenitev življenjskega
zavarovanja Grawe 1-2-3: 180221, 180230,
180231, 180232, 180234, 180415, 180281,
180282, 180271, 180275, 181454, 180305,
180309, 181451, 180575, 181452, 181453,
180560, 180561, 180888, 180889.
12. Ponudbi za sklenitev življenjskega
zavarovanja Grawe Mozaik: 8004815,
8005952. Ob-6810/10
Lisjak Igor, Prušnikova 22, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500064925, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-891
Lovrenčič Iztok, Lackova 50, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500065704 in
50500065694, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-904
Meglič Sonja, Marjeta 30/b, Marjeta na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
01000001493, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m-888
Mohorič
Brigita,
Mariborska
53,
Zgornja Polskava, zavarovalno polico, št.
50500096882, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnp-316631
Pavli Petra, Moste 63D, Komenda, zavarovalno polico, št. 41601004695, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-316659
Rožanc Blatnik Martina, Zdraviliška
10, Podčetrtek, zavarovalno polico, št.
50500002701, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-316647
Šantl Ivan, Sokolska 44, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500061795, izdala
zavarovalnica GD Group. m-924
Škodnik
Doris,
Gornji
Petrovci
92, Petrovci, zavarovalno polico, št.
50500046596, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnb-316670
Tomašek
Maja,
Tomšičeva
34,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
1076401, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnb-316620
Tomažič Alojz, Visoko 47, Visoko,
zavarovalno polico, št. 50500062170, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnl-316660
Vrbovšek Franci, Olešče 35/a, Laško,
zavarovalno polico, št. 50500007181, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-316785

Spričevala preklicujejo
Abram Nejc, Poštna ulica 5, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Bežigrad v
Ljubljani. gno-316607
Bajrić Elvira, Vrtnarija 12c, Vrhnika,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter potrdilo
o zaključku šolanja, izdano leta 1998,
1999 in 2000, izdano na ime Murtič Elvira.
gnh-316614
Ban Gorazd, Zg. Obrež 6, Artiče,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Sevnica,
izdano leta 2005. gny-316672

Barba Ljubica, Vandotova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za kemijo, metalurgijo in
papirništvo Ljubljana, izdano leta 1978.
gng-316665
Bedekovič Sara, Smetanova 33, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta
2005. m-864
Bedič Matej, Brilejeva 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Valentina Vodnika,
izdano leta 2002. gnr-316662
Bekteshi Nazim, Ljubljanska cesta 55,
Novo mesto, certifikat NPK Šolskega centra
Celje, št. IZO-07/2051, izdan leta 2007.
gnz-316671
Bevk Dejan, Pot na brod 5, Radeče,
spričevalo 2. in 3. letnika SŠGT Celje – smer
kuhar, izdano leta 2006 in 2007. m-900
Bobnar Srečo, Moste 45B, Komenda,
diplomo Srednje šole tehniških strok
in osebnih storitev, izdana leta 1983.
gni-316613
Božič Marija, Potok 2, Železniki,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2005. gnn-316783
Brce Kim, Mihaele Škapinove 11,
Sežana, spričevalo 9. razreda OŠ Srečka
Kosovela, Sežana, št. 103/4, izdano leta
2006. gnw-316799
Brglez Dušan, Podgrad 9/a, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za prehrano in živilstvo Maribor, izdano leta
2002. m-882
Cafuta Andreja, Stanetinci 35/a,
Cerkvenjak, spričevalo 3. in 4. letnika
in spričevalo poklicne mature Srednje
ekonomske šole, izdano leta 2002 in 2003.
m-895
Capl Aleš, Kajuhova 16, Slovenska
Bistrica, spričevalo od 1. do 4. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2000 do 2003. m-859
Conkinska Tatjana, Ul. Staneta Žagarja
27, Radovljica, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 4. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1998. gng-316615
Čoha Bojana, Lože 46, Vipava,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1977–1980, izdano na ime Jamšek Bojana.
gnz-316646
Čurič Maša, Mošnje 82, Radovljica,
spričevalo poklicne mature Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2010. gny-316805
Dalibašič Davor, Vojašniška ulica 10,
Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2007. m-909
Drobne Jelka, Črešnjevec 122, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu in
indeks Srednje trgovske šole, izdano leta
1985. m-932
Erlač Lana, Kamniška ulica 28, Maribor,
indeks, št. 61224087, izdala FF Maribor.
m-844
Femec Stojan, Bartlova ulica 4,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje fotografske šole v Ljubljani.
gnp-316731
Ficijan Nina, Sp. Velovlek 35, Ptuj,
indeks, št. 936434851, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-933
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Flak Simona, Ravna ulica 17, Selnica ob
Dravi, spričevalo o končani OŠ Selnica ob
Dravi, izdano leta 1997. m-845
Foštagić Tanja, Za Mošenikom 17,
Tržič, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
v Kranju, št. 1/ET/622, izdano leta 2005.
gnf-316616
Frangež David, Mejna ulica 43, Maribor,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi I. gimnazije Maribor, izdano leta
2009. m-915
Gabrovec Dean, Moškanjci 46/d,
Gorišnica, spričevalo 2. letnika Srednje
strojne šole Ptuj, izdano leta 1996. m-925
Gajšek Roman, Prožinska vas 40/a,
Štore, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole Celje, izdano leta
1988. gnn-316633
Gašparič Monika, Lukavci 41, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo OŠ Križevci, izdano
leta 2002. m-870
Gavez Rene, Dalmatinova 42, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu SŠGT Maribor, izdano leta
1993 in 1994. m-875
Gerželj Tina, Ul. Ruške čete 12, Ruše,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor – turistični
tehnik, izdano leta 2007. m-905
Gošnik Mitja, Zgornje Leže 33, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 4. letnika in obvestilo
o poklicni maturi Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2005. m-928
Grace Marko, Zg. Slemen 26, Bresternica,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 2008. m-851
Gričnik Tomo, Cesta na Roglo 11/b,
Zreče, maturitetno spričevalo Srednje
elektro računalniške šole Maribor, izdano
leta 2000. gne-316667
Hojsak Ivana, Tyrševa ulica 24, Maribor,
indeks, št. 81673128, izdala EPF Maribor.
m-854
Holc Robert, Rodni vrh 7, Podlehnik,
spričevalo o končani OŠ Martin Korez
Podlehnik, izdano leta 1987. m-865
Horvat Andreja, Bezje 10, Kranjska Gora,
spričevalo poklicne mature Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2006. gnr-316787
Horvat Mario, Šomat 20, Zgornja Velka,
spričevalo od 1. do 3. letnika SERŠ –
tehniška gimnazija, izdano leta 2005 do
2007. m-931
Jahn Boštjan, Kajuhova 10, Idrija,
spričevalo OŠ Radeče, izdano leta 90/91.
gnw-316649
Jankovič Kristina Srna, Celovška
cesta 140, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Poljane. gnk-316661
Jankovič Tom, Polanškova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Milan
Šušteršič v Ljubljani. gnw-316674
Janžekovič Nataša, Hlapovci 42/A,
Polenšak, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje, izdano leta 2003. m-860
Jelenko Mateja, Cesta v Skoke 14,
Miklavž na Dravskem polju, indeks, št.
83051881, izdala EPF Maribor. m-927
Jorgić Saša, Polica 125, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Brinje Grosuplje.
gnb-316645
Juhart Tadej, Pesnica 58, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 3. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2009. m-861
Jurca Bernarda, Srednja vas 30, Šenčur,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 1978, izdano na ime Črnič
Bernarda. gnx-316798
Jurman Damjana, Ul. 1. maja 2, Dobova,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,

izdano pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, št. 67364, leta 2003. gno-316632
Jus Maja, Tbilisijska ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Vič v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnx-316673
Kancler Aleksander, Liptovska 18,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu I. gimnazije v Celju, izdano leta 1994.
m-894
Keranović Donald, Igriška ulica 19/a,
Maribor, indeks, št. 11090010077, izdala
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Maribor. m-930
Kerin Anja, Dravinjska cesta 22, Poljčane,
obvestilo o uspehu Srednje prometne šole –
prometni tehnik, izdano leta 2009. m903
Klisura Ksenija, Cesta dveh cesarjev
385 c, Ljubljana, indeks, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija v Ljubljani,
leto izdaje 2009. gnd-316793
Klobučar Maja, Divjakova 18/a, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 2008. m-877
Knez Tamara, Sp. Javorje 8, Črna
na Koroškem, spričevalo 1. in 2. letnika
Zdravstvene šole. gnc-316669
Kokljič Janja, Sojek 10/c, Frankolovo,
spričevalo 1. in 2. letnika Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 2000 in 2002, izdano na
ime Vodončnik Janja. gnu-316626
Kolar Alen, Dobrava 29, Radlje ob Dravi,
spričevalo 1. letnika SERŠ – elektrotehnik,
izdano leta 2010. m-921
Korošec Bojan, Kovinarska 13, Celje,
indeks, št. 82069977, izdala VEKŠ Maribor.
m-896
Kotnik Gloria, Okrogarjeva 5, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2010. m-899
Lampret Sara, Rimska cesta 5, Slovenske
Konjice, spričevalo od 1. do 4. letnika SŠGT
Celje, izdano leta 2004 do 2007. m-922
Likar Maja, Sp. Rečica 195, Laško,
spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2010. m-872
Madon Monika, Lipa pri Frankolovem
3, Frankolovo, spričevalo 3. letnika SŠGT
Celje, izdano leta 2003. m-848
Majcenovič Špela, Ul. heroja Mašere in
Spasiča 4, Maribor, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje šole za oblikovanje – smer
frizer, izdano od leta 2003 do 2005. m-899
Maksimović Irena, Šmartinska cesta
238/b, Ljubljana – Polje, spričevalo o
zaključnem izpitu ŠC PET Ljubljana.
gny-316797
Marko Marko, Sp. Vrtiče 1/c, Zgornja
Kungota, spričevalo 8. razreda OŠ Kungota,
izdano leta 2003. m-846
Mikulan Damjan, Sv. Ema 28, Pristava
pri Mestinju, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
lesarske šole Maribor, izdano od leta 1991
do 1993. m-893
Močivnik Matija, Resnik 46, Zreče,
indeks, št. S1002973, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-853
Nikolič Barbara, Zlato polje 3/b, Kranj,
spričevalo Srednje ekonomsko in upravno
administrativne šole Kranj, izdano leta 1992,
1993, 1994, 1995 in 1998. gnq-316784
Novak Gregor, Markova ulica 27, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1999. gnx-316623
Novak Petra, Zg. Duplek 35/b, Spodnji
Duplek, spričevalo 1. letnika Živilske šole –
slaščičar, izdano leta 1999. m-916
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Ogrizek Vita, Jezdraska 8, Maribor,
spričevalo 2. letnika III. gimnazije, izdano
leta 2010. m-934
Orešković Tea, Ob gozdu 40, Orehova
vas, indeks, št. F0003469, izdala FF
Maribor. m-892
Padar Anja, Mala vas 39, VidemDobrepolje, indeks, št. 18030986, izdala
Filozofska fakulteta. gnc-316794
Pavalec Ivan, Na jasi 39, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole
– orodjar, izdano leta 1989. m-911
Perić Igor, Pod vinogradi 5, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Razvojno
izobraževalnega centra Novo mesto, št.
1/79, izdano leta 2001. gnp-316781
Pernat Anja, Bohova 46/c, Hoče,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta
2007 in 2008. m-912
Petrušič Sandra, Borštnikova 49,
Maribor, obvestilo o zaključni maturi Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2008.
m-902
Pinterič Sašo, Desnjak 41, Ljutomer,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 2006. m-906
Plahuta Sabina, Sp. Rečica 154,
Laško, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Celje, izdano leta 1992 in
1993. m-884
Podrenik Kaja, Polje 5, Zagorje ob
Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2009. gne-316617
Pogačnik Igor, Spodnje Gorje 237, Bled,
diplomo Zasebne šole za voznike B&B,
d.o.o. Kranj, izdano leta 1999. gni-316788
Poljanec Nina, Selska 5, Bled, spričevalo
1. in 3. letnika SŠ Veno Pilon Ajdovščina,
izdano leta 2004 in 2006. gnu-316651
Poljšak Helena, Idrijska cesta 35,
Ajdovščina, spričevalo 3. letnika Srednje
tekstilne in obutvene šole Kranj, izdano
leta 1989, izdano na ime Vuga Helena.
gnr-316629
Poropat Mihaela, Gasparijeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1992. gnn-316808
Povh Ksenja, Jesenice 20, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo 2. letnika
Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano
leta 2007. gns-316803
Predan Franc, Hočko Pohorje 74/d,
Hoče, spričevalo OŠ večerne šole na
Andragoškem zavodu, izdano leta 1988.
m-856
Prejac Romana, Kvedrova 3, Ptuj,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1982,
1983 in 1984. m-876
Pristovnik Miroslav, Framska ulica 7,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007.
m-850
Pristovnik Miroslav, Framska ulica 7,
Maribor, spričevalo poklicne mature, B2
Maribor, izdano leta 2007. m-849
Prokič Matej, Limbuška 36, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2002. m-890
Prokič Matej, Limbuška 36, Maribor,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje strojne
in poslovne šole, izdano leta 2004 in 2005.
m-889
Razgoršek Srečko, Brezova ulica
18, Šmartno v Rožni dolini, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne lesne šole –
mizar, izdano leta 1975. m-879
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Rečnik Nastja, Hočko Pohorje 8, Hoče,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor – tehniška gimnazija,
izdano leta 2004, 2005 in 2006. m-891
Rezman Boštjan, Pri viaduktu 7, Ruše,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta
1995. m-842
Ristić Dalibor, Ul. bratov Greifov 28,
Maribor, indeks, št. 81666881, izdala EPF
Maribor. m-874
Robič Blaž, Kurirska pot 21, Bistrica ob
Dravi, obvestilo o uspehu Srednje šole za
oblikovanje – medijski tehnik, izdano leta
2006. m-897
Robič Gregor, Kurirska pot 21, Bistrica
ob Dravi, spričevalo 1. letnika Srednje
prometne šole Maribor – prometni tehnik,
izdano leta 2004. m-901
Rojko Aleš, Gačnik 83/b, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje naravoslovne šole Maribor, izdano
leta 1992. m-923
Rojko Barbara, Ljubljanska ulica 88/c,
Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2007 in
2009. m-868
Rumpf Gašper, Šlandrov trg 39/a, Žalec,
spričevalo od 1. do 3. letnika Šolskega
centra Velenje – elektrikar, elektronik, izdano
leta 1999, 2000 in 2001. gnu-316801
Saloman Zdenka, Prešernova ulica 9,
Muta, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 1991,
izdano na ime Adam Zdenka. gnt-316802
Selman Vildana, Nasipi 26, Trbovlje,
spričevalo od 1. do 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1999, 2000 in 2001.
gnc-316619
Sitzenfrei Rebeka, Na jasi 48, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 1998. m-867
Smogavec Tjaša, Hotinjska cesta 33,
Orehova vas, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 2009. m-866
Stemberger Jakob, Mesarska 20,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Mirana
Jarca, izdano leta 2010. gnz-316796
Stemlak Tadej, Gortina 44/c, Muta,
spričevalo 4. letnika ŠC Slovenj Gradec –
Srednja šola Muta, izdano leta 2005/2006.
gnv-316650
Šebeder Simona, Selnica ob Muri 100,
Ceršak, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje trgovske šole Maribor – smer PTI,
izdano leta 2006. m-892
Šegula Sara, Klinetova 14, Maribor,
spričevalo 3. letnika Zavoda Antona Martina
Slomška Maribor, izdano leta 2009. m-855
Šiško Mitja, Sela pri Raki 24, Raka,
maturitetno spričevalo ŠC Krško Sevnica –
Srednje poklicne in strokovne šole Krško, št.
S-172/07, izdano leta 2007. gnr-316804
Šneberger Miran, Kovinarska 13, Celje,
spričevalo od 1. do 8. razreda OŠ Bizeljsko.
m-886
Šneberger Miran, Kovinarska 13, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika Železniško prometne šole
Maribor, izdano leta 1975 in 1976. m-869
Štante Januš, Kajuhova 3, Slovenske
Konjice, indeks, št. S1006119, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-857
Šteger Marko, Fala 40, Selnica ob Dravi,
maturitetno spričevalo SERŠ Maribor,
izdano leta 2004. m-873
Tivadar Dean, Starše 84, Starše,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šole in gimnazije Maribor, izdano leta 2006.
m-883
Tretjak Rene, Koseskega 36, Maribor,
obvestilo o opravljeni maturi Srednje
trgovske šole – ekonomski tehnik, izdano
leta 2007. m-858
Vetrih Anton, Radoblje 7, Laško,
spričevalo 4. letnika Tehniške šole Celje,
izdano leta 1982. gnt-316652
Vetrih Anton, Radoblje 7, Laško,
spričevalo 3. letnika Tehniške šole v Celju,
izdano leta 1981. gns-316653
Vetrih Anton, Radoblje 7, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
v Celju, izdano leta 1982. gnr-316654
Vivod Primož, Otiški vrh 163, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo 1. letnika Srednje
živilske šole Maribor – pek, izdano leta
1997. m-908
Vižintin Žarko, Prvačina 39/a, Prvačina,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ajdovščina, izdano leta 1976.
gnz-316621
Vodopivec Evgenija, Drnovo 32, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu 3.
letnika Poklicne gostinske šole Novo mesto,
izdano leta 1980, izdano na ime Račič.
gny-316622
Vreček Nataša, Petkova ulica 45,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije Vič.
gnl-316635
Zavrl Kleč Damijan, Lahovče 73, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu za poklic natakarski pomočnik, izdal
Center za parmanantno izobraževanje
Ljubljana. gni-316663
Zupanc
Zala,
Fabianijeva
ulica
27, Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Radovljica, izdano leta 2004, 2005 in 2006.
gne-316642
Žalik Teodor, Ulica Štefana Kovača
12, Turnišče, indeks, št. 43090074, izdala
Akademija za glasbo. gnp-316656
Žičkar Ingrid, Gubčeva ulica 2, Krško,
spričevalo 1., 2., 3. Gimnazije Ledina, izdano
leta 2005, 2006 in 2008. gnz-316625
Žičkar Ingrid, Gubčeva ulica 2, Krško,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2009. gnt-316627
Živič Vesna, Mali vrh 16/a, Globoko,
diplomo Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, št. 90/II, izdana leta 1987, na ime
Rostohar Vesna. gnk-316786

Drugo preklicujejo
Adamič Petra, Rožanska ulica 3,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
27090299, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gnl-316610
Bagon Špela, Veliki Gaber 120,
Veliki
Gaber,
študentsko
izkaznico,
št. 0006010998, izdala Univerza na
Primorskem. gnb-316795
Bizjak Alenka, Ručigajeva 2, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 30800770, izdala
Medicinska fakulteta v Mariboru. m-920
Bolko Matic, Brunšvik 38/a, Rače, vozno
karto, št. 6834, izdal Veolia transport.
m-893
Brezovar Aleš, Prešernova 7, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 63050460, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gng-316790

Čaušević Aron, Semova 17, Portorož
– Portorose, vozno karto, št. 9420, izdal
Veolia transport Koper. gns-316628
Čolić Danijela, Roška cesta 11, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem pripravništvu, izdal
Univerzitetni klinični center, leta 2007.
gnn-316658
Čuš Silvester, Bratislavci 50, Polenšak,
študentsko izkaznico, št. E 1028245, izdala
FERI Maribor. m-871
Erlač Lana, Kamniška ulica 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61224087, izdala
FF Maribor. m-843
Fekonja Vidmar Aljaž, Fram 39, Fram,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena
šola v Mariboru, št. 6039395. m-919
Fekonja Vidnar Aljaž, Fram 39, Fram,
vozno karto, št. 8283. m-910
Ferfolja David, Brestovica pri Komnu
71, Komen, vozno karto, št. 1006170, izdal
Avrigo d.d. gnf-316666
Flajs Matic, Ižanska cesta 113, Ljubljana,
dijaško izkaznico, št. 2199642194364.
gnw-316624
Gazvoda Andrej, Jezdarska ulica
8/b, Maribor, študentsko izkaznico, št. E
1021336, izdala FERI Maribor. m-898
Girandon Jernej, Zaboršt, Pot na Bistrico
16, Domžale, študentsko izkaznico, št.
25060030, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gno-316782
Goličnik Marko, Ljubija 123, Mozirje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500003304000, izdajatelj Cetis Celje.
gnf-316641
Grabušnik Amadej, Sp. Korena 80,
Zgornja Korena, vozno karto, št. 8108, izdal
Veolia transport. m-918
Grabušnik Amadej, Sp. Korena 80,
Zgornja Korena, dijaško izkaznico, izdal
SERŠ Maribor, št. 1001774. m-917
Jelačič Samo, Topniška ulica 35/f,
Ljubljana, izvod licence za vozilo Mercedes
Benz, z reg. št. LJ 28-8 NJ, izdan 8. 10.
2007, z veljavnostjo do 22. 11. 2011 ter
osnovno licenco 11186, z isto veljavnostjo.
gnq-316780
Jeranko Rosvita, Štrihovec 68/b, Šentilj
v Slov. goricah, vozno karto, št. 37322.
m-890
Jordan Valerija, Mlinska pot 21, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad
v Ljubljani, št. 38193. gnj-316612
Jovanović Mateja, Vojkova 4, Celje,
študentsko izkaznico, št. 11080367,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gni-316638
Kač Tadej, Košnica pri Celju 53, Celje,
študentsko izkaznico, št. 30030926, izdala
Visoka zdravstvena šola Maribor. m-852
Kenjar Jasmin, Partizanska cesta
49, Maribor, študentsko izkaznico, št.
S1005277, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m-881
Klavora Anja, Obrne 18, Bohinjska
Bela, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jesenice, št. 0005995601. gnd-316618
Knez Darko, Veličkova cesta 43,
Hrastnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška v Ljubljani.
gne-316792
Kolarič Andrej, Stanovno 12, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 26203085, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana. gnn-316712
Koren Rok, Drežnica 45, Kobarid,
študentsko izkaznico, št. 27004949,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnh-316664
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Kramberger Mojca, Sp. Partinje 37,
Lenart v Slov. goricah, študentsko izkaznico,
št. 71171954, izdala Pravna fakulteta.
m-863
Lozar Barbara, Šared 19/f, Izola – Isola,
vozno karto, št. 9714, izdal Veolia transport
Koper. gng-316640
Lukič Petra, Tomšičeva 25, Slovenska
Bistrica, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu Srednje zdravstvene šole Celje,
izdano leta 2010. m-887
Maček Teja, Begunje 170, Begunje pri
Cerknici, vozno karto, št. 1005665, izdal
Avrigo. gnh-316639
Miklavčič Blaž, Slomškova ulica 42,
Grosuplje, orožni list, št. OO090000066.
gnm-316609
Mulec Toni, Legen 125, Šmartno pri Slov.
Gradcu, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004641010, izdajatelj Cetis Celje.
gnf-316791
Novak Primož, Kremen 48, Krško,
študentsko izkaznico, št. 71179231, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-862
Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
štampiljko okrogle oblike z napisom OBČINA
VITANJE, v sredini grb, velja za zap. št. 1, 2
in 3. gnq-316655
Pirc Petra, Dolenje Vrhpolje 41a, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 01004429,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnk-316636
Podobnik Matej, Dunajska 103, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19770989, izdala
Univerza v Ljubljani. gnq-316630
Poljak Jan, Fabijanijeva 31, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola v Ljubljani.
gnh-316789
Praviček Miha, Sršakova ul. 1, Hoče,
vozno karto, št. 2988, izdal Veolia transport.
m-878
Reich Marko, Pivkova 1, Maribor, dijaško
izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št.
0005986508. m-847
Ristič Tjaš, Na Poljanah 19, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 8465, izdal Veolia
transport. m-895
Robnik Urban, Stubiška ulica 11, Ruše,
vozno karto, št. 8515, izdal Veolia transport.
m-880
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Roškarič Matevž, Jurovski Dol 116,
Jurovski Dol, vozno karto, št. 8753, izdal
Veolia transport. m-885
Roškarič Matevž, Jurovski Dol 116,
Jurovski Dol, dijaško izkaznico, izdala I.
gimnazija Maribor, št. 0006032293. m-896
Rozman Metod, Zg. Senarska 3, Sv.
trojica v Slov. goricah, vozno karto, št. 8131,
izdal Veolia transport. m-926
Solar Alen, Cesta v Log 7, Kočevje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 1001363. gno-316807
Stajnko Doroteja, Polana 32, Hoče,
študentsko izkaznico, št. 30038704, izdala Fakulteta za zdravstvene vede Maribor.
m-897
Šarkanj Norbert, Burnikova ulica
10, Ljubljana, licenca za vzdrževanje
zrakoplova, izdal Ministrstvo za promet,
številka
licence
SLO/AML/000164.
gnn-316637
Štefane Alen Jesse, Partizanska cesta
115, Oplotnica, dijaško izkaznico, izdala
SERŠ Maribor, št. 000600857. m-907
Štefanič Klemen, Zg. Prebukovje 24,
Šmartno na Pohorju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 000592562. m-914
Štupica Simona, Jurjevica 59 a, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 01004616,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnk-316611
Tomazin Blaž, Cesta na Trato 12,
Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Piran, št. 0005971463. gnd-316668
Valand Stanislav, Podova 55, Rače,
certifikat o NPK, izdan pri Obrtni zbornici
Slovenije. m-894
Vindiš Rok, Groharjeva 9, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 0006032807. m-913
Visinski Nejc, Prušnikova 9, LjubljanaŠentvid, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnv-316800
Žlender Elvis, Lesično 50, Lesično,
študentsko izkaznico, št. 63020187, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gno-316657
Žmauc Simona, Cafova ulica 15, Sv.
trojica v Slov. goricah, študentsko izkaznico,
št. 11290090446, izdala Višja strokovna
šola Postojna. gnn-316608
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Javni razpisi

2885

Javne dražbe

2902

Razpisi delovnih mest

2911

Druge objave

2913

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

2917
2917
2917

Zavarovanja terjatev

2922

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

2923
2923
2923
2927
2928
2928

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2930
2930
2930
2932
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