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Leto XX

Javni razpisi
Št. 331-24/2007/8
Ob-6968/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 40/10), zadnjič spremenjene z Uredbo
o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.
osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 85/10) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem
računovodskih evidenc plačilnih agencij,
izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in
EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti
v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str.
74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne
skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6.
2009, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
spremembo javnega razpisa
za ukrep Podpora za ustanavljanje
in delovanje skupin proizvajalcev
za leto 2010
V javnem razpisu Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto
2010, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 90 z dne 12. 11. 2010, se
v poglavju X. Rok in način prijave, v prvem
odstavku, besedilo nadomesti z novim besedilo, ki se glasi kakor sledi:
»Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189,
1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne
po objavi javnega razpisa, do 31. 1. 2011
do 24. ure.«
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 4302-7/2010/5
Ob-7002/10
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07 –
ZUP-E in 48/09), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 ZUKN),
Rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 56/10 – Rb2010),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 – ZIPRS1011, 29/10 in 56/10 – ZIPRS1011-B),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list

RS, št. 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 45/10), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1 in
112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje
2006–2010 (Uradni list RS, št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list
RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08
in 102/09), Uredba Komisije (ES) št. 800/08
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (Uradni
list EU L 214/3), Okvir skupnosti za državno
pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU C 323/01), Mnenja Ministrstva za finance št. 442-10/2009/4 z dne
6. 7. 2009, Memoranduma o sodelovanju v 3.
razpisu WoodWisdom-Net in ERA-NET Bioenergy z dne 13. 9. 2010 in Pogodbe ERANET WoodWisdom-Net 2 št. 235066 z dne
31. 8. 2009 Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, objavlja skupni
mednarodni
3. javni razpis
za sofinanciranje raziskovalno
razvojnih projektov v okviru iniciative
WoodWisdom-Net 2
in
5. javni razpis
za sofinanciranje raziskovalno razvojnih
projektov v okviru iniciative Era-Net
Bioenergy
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet 3. Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalno razvojnih
projektov v okviru iniciative WoodWisdomNet 2 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov s področja
trajnostnega upravljanja z gozdovi in optimalne izrabe lignino-celuloznih virov s povezovanjem raziskovalno razvojnih disciplin,
proizvajalcev, potrošnikov in družbe.
Razpis zajema tri tematska področja,
ki pokrivajo nove in inovativne proizvodnje
v gozdno-lesni predelovalni verigi ter trajnostno upravljanje z gozdovi in nasadi:
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– gozd za raznolike potrebe družbe,
vključno s pospeševanjem produktivnosti in
optimalno uporabo gozdnih surovin,
– napredni proizvodi in tehnologije za
primarno predelavo lesa in proizvodnjo izdelkov iz lesa in lesnih vlaken,
– napredna biogoriva in biorafinerije.
Razpis je namenjen projektom, ki vključujejo več delov inovacijske verige – od
bazičnih do aplikativnih raziskav in industrijskega razvoja.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V razpisu sodeluje 13 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Finska, Francija, Irska, Italija, Latvija, Nemčija, Norveška,
Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
in Združeno kraljestvo.
3.2 Upravičenci
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje skupnega mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni strani …
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji
v mednarodnem konzorciju s partnerji iz
ostalih sodelujočih držav. Do sofinanciranja so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje
v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni
in razvojni dejavnosti, podrobneje opisanih
v razpisni dokumentaciji – Navodilih za prijavo na 3. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov
v okviru iniciative WoodWisdom-Net 2 (v
nadaljevanju: Navodila za prijavo).
Vodja slovenskega dela projekta mora
izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1
in 112/07).
Kriteriji za izpolnjevanje pogojev so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri
mednarodnem projektu v okviru tega razpisa, morajo biti poimensko navedeni, njihove
kompetence morajo biti iz prijave projekta
jasno razvidne.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bili v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št.126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz državnega ali lokalnega proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije.
Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati:
– pravočasno oddana predprijava za
projekt,
– pravočasno oddana končna prijava za
projekt.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav
v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij).
V konzorciju posameznega projekta morajo
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sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj
treh različnih sodelujočih držav, od katerih
mora biti en koordinator projekta. Partnerji
iz držav, ki niso iz sodelujočih držav, lahko
sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji,
če zagotovijo lastno financiranje.
Razpis spodbuja prijavo interdisciplinarnih projektov, v katerih sodelujejo partnerji iz
različnih raziskovalnih disciplin, proizvajalci,
potrošniki in družba. Zaželeno je, da v konzorciju sodelujejo tudi partnerji iz gospodarstva.
Pogoji navedeni v točki 3.2 in 3.3 morajo
biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred
začetkom mednarodnega ocenjevanja.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje
ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru,
da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja
napačne podatke, se vloga zavrne. Kolikor
ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo,
da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka
javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko
razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in
od njega zahteva vračilo sredstev v skladu
z določili pogodbe.
4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev
pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi
pravili financiranja.
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo razpisa je 500.000 EUR letno.
Vrednost slovenskega dela posameznega
mednarodnega projekta lahko znaša največ
do 70.000 € letno, v primeru, da je koordinator celotnega mednarodnega projekta iz
Slovenije pa do 150.000 € letno.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo sofinanciralo najbolje
ocenjene projekte do porabe sredstev, vendar le, če se sodelujoče države soglasno
odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri
teh projektih.
Razpisna sredstva se zagotavljajo s proračunske postavke 5694 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«.
Financiranje se predvidoma zagotavlja za
3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je
odvisna od proračunskih možnosti.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev
so proračunska leta 2012, 2013 in 2014
in 2015. Sredstva za financiranje projektov
v letih 2013 do 2015 bodo določena z aneksom k pogodbi, skladno s proračunskimi
možnostmi.
Predvideni rok začetka sofinanciranja
upravičenih stroškov izbranih projektov je
ali 1. 10. 2011 ali 1. 1. 2012 in je odvisen od
proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah.
Predvideni rok trajanja projektov je
36 mesecev (3 leta).
6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Okvirom Skupnosti
za državno pomoč za raziskave in razvoj ter

inovacije (OJ EC C 323/2006 – 5. poglavje)
ter s Shemo državnih pomoči »Raziskave in
razvoj: Projekti temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in
Sofinanciranje mednarodnih raziskav in projektov EUREKA« in Uredbo o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04,
32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09). Podrobneje so upravičeni stroški ter višina in
način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji v točki 4.
7. Postopek razpisa
Razpis bo potekal v dveh fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
nacionalni pregled predprijav, preverjanje
izpolnjevanja nacionalnih formalnih in vsebinskih kriterijev,
– 2. faza: glavna prijava (''Full Proposal''): preverjanje formalnih pogojev, mednarodna strokovna presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in glavna
prijava) sta obvezni za vsak projekt. Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni
dokumentaciji v Navodilih za prijavo.
7.1 Način prijave in razpisni roki
Dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna predprijava in glavna prijava, so navedeni v razpisni dokumentaciji Navodilih
za prijavo.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
7.1.1 Predprijava
Rok za oddajo popolne predprijave predloga projekta je 1. december 2010.
Predprijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu celega konzorcija v elektronski obliki na mednarodni spletni strani 3.
skupnega razpisa WoodWisdom-Net www.
call2010.woodwisdom.net. Podrobnosti dokumentov za predprijavo so v Navodilih za
prijavo. Mednarodna oddaja predprijave je
pogoj za oddajo končne prijave.
7.1.2 Glavna prijava
Do glavne prijave projektov so upravičeni
le konzorciji, ki so oddali predprijavo.
Poteka kot:
– prijava na mednarodni razpis in
– prijava na nacionalni razpis.
Rok za oddajo glavne prijave je 31. 3.
2011, do 12. ure. Hkrati jo je potrebno poslati na 2 naslova:
A koordinator projekta v imenu celega
konzorcija odda elektronsko prijavo mednarodnega projekta preko obrazcev na spletni
strani 3. skupnega razpisa WoodWisdomNet www.call2010.woodwisdom.net,
B slovenski partner v projektu (oziroma
koordinator slovenskega dela projekta, če
je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo
projekta na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge,
ki prispejo v Glavno pisarno Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do
izteka roka. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mvzt@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za
sofinanciranje
7.2.1 Faza predprijave
Izpolnjevanje formalnih kriterijev predprijave bodo preverjale sodelujoče države.
Glavna kriterija za ocenjevanje pravočasno prispelih popolnih predprijav predlogov
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projektov sta primernost za nacionalno financiranje in relevantnost glede na namen
in cilje razpisa. Drugi trije kriteriji so kakovost konzorcija, inovativnost in družbena,
ekonomska in okoljska relevantnost. Na
osnovi izpolnjevanja nacionalnih pogojev
in nacionalnih ocen v posameznih državah
bo Mednarodni odbor 3. razpisa WoodWisdom-Net predvidoma do 31. 1. 2010 povabil
izbrane prijavitelje k oddaji končne prijave.
Postopek faze predprijave je podrobneje
določen v razpisni dokumentaciji Navodila
za prijavo.
7.2.2 Faza glavne prijave
7.2.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih glavnih predlogov
projektov ni javno in bo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni po roku za
oddajo glavne prijave..
7.2.2.2 Preverjanje pogojev
Vloga se šteje za formalno popolno, če
vsebuje vse zahtevane dokumente iz točke
6.2 Navodil za prijavo na javni razpis. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavržejo.
7.2.2.3 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim pogojem, bo ocenjeval Odbor mednarodnih
strokovnjakov v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji, ki so podrobneje opredeljeni v Navodilih za prijavo na
javni razpis.
Kriteriji za oceno so:
– inovativnost,
– znanstvena kakovost in relevantnost,
– izvedljivost raziskovalnega načrta,
vključno z vodenjem projekta in sredstvi,
– kakovost konzorcija,
– širjenje in izraba rezultatov,
– družbena, ekonomska in okoljska relevanca,
– promocija mladih raziskovalcev.
Odbor mednarodnih strokovnjakov bo
pripravil prednostno listo najboljših projektov. Na njeni osnovi bo Mednarodni odbor 3.
razpisa WoodWisdom-Net predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj
v okviru razpoložljivih sredstev sofinancira.
Vodje mednarodnih projektov bodo pisno
obveščene o rezultatih ocenjevanja.
7.2.3.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
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projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo
sofinancirale stroške sodelovanja svojih
nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če
sodelujoče države ne dosežejo soglasja
o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri
takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa predvidoma obveščeni do
konca leta 2011.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Navodila za prijavo na skupni mednarodni 3. javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov v okviru iniciative
WoodWisdom-Net 2 in 5. javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov
v okviru iniciative ERA-NET Bioenergy,
II. Obrazce:
1. prijavni obrazec predprijave – “PreProposal Application Form” (Priloga 1),
2. prijavni obrazec mednarodne glavne prijave: “Full Proposal Application Form“
(Priloga 2),
3. osnovni obrazec slovenske glavne
prijave projekta (Priloga 3),
4. finančni načrt slovenskega dela
projekta za celotno obdobje trajanja projekta (Priloga 4),
5. obrazec za dodeljevanje državnih
pomoči podjetjem (Priloga 5),
6. osnutek pogodbe o sofinanciranju
s prilogami (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo
na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, in na spletni strani: www.
mvzt.gov.si (Javni razpisi).
9. Spremljanje izvajanja projektov
Projekti, ki bodo financirani iz sredstev
tega razpisa, bodo aktivno sodelovali pri razvijanju raziskovalnega programa WoodWisdom-Net in Skupnega delovnega programa
ERA-NET Bioenergy.
Nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sodelovale pri sofinanciranju
posameznega projekta.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, na
tel. 01/478-4739 (mag. Marta Šabec), v poslovnem času.
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Št. 513/2010
Ob-7017/10
Na podlagi 92. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine, (ZVKD-1, Uradni list
RS, št. 16/08 in 123/08), 63. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07 in
56/08 ter 4/10), Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za opravljanje dejavnosti Službe
za premično dediščino in muzeje
(v nadaljevanju: razpis, oznaka
JN 01/2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvajanje dejavnosti
Službe za premično dediščino in muzeje (v
nadaljnjem besedilu: Služba) za leto 2011
in 2012.
Dejavnost Službe obsega izvajanje strokovno-upravnih nalog na področju premične
dediščine in muzejev.
II. Področje
Razpisno področje je varstvo in celostno
ohranjanje kulturne dediščine.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Za izvajanje dejavnosti Službe se lahko
prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo status javnega zavoda, ki ga je
ustanovila Republika Slovenija,
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
muzejev,
– redno izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz njihovih aktov o ustanovitvi, strateških
načrtov in programov dela, in izkazujejo pozitivno in transparentno finančno poslovanje, kar ugotavlja naročnik na podlagi naročniku znanih dejstev,
– imajo zaposleno ali evidentirano osebje, ki naj bi delalo v Službi in ki izkazuje:
– poznavanje področja muzealstva in
varstva premične dediščine,
– izkušnje na področju povezovanja, svetovanja, usklajevanja, strokovnega
usposabljanja, mednarodnega sodelovanja
in stikov z javnostjo,
– aktivno znanje enega od svetovnih
jezikov,
– pasivno znanje enega od svetovnih
jezikov,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Minister za kulturo z odločbo izbere izvajalca dejavnosti Službe. Odločba je podlaga
za spremembo akta o ustanovitvi izbranega
javnega zavoda.
Izbrani izvajalec dejavnosti Službe mora
v 30 dneh po spremembi akta o ustanovitvi
ustrezno spremeniti notranje akte, ki urejajo
organizacijo dela in sistemizacijo delovnih
mest na način, ki zagotavlja neodvisno izvajanje nalog Službe.
Prostori in oprema
Prijavitelj mora imeti prostore in opremo,
ki so na voljo za izvajanje dejavnosti Službe
in obsegajo najmanj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
muzejev in javnosti,
– prostor, ki je namenjen hranjenju dokumentacije,
– telefonski in internetni priključek,
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– možnost za uporabo telefona, telefaksa, kopirnega stroja in elektronske pošte.
IV. Okvirna vrednost: sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega razpisa za delovanje Službe za leti
2011 in 2012 znašajo okvirno 80.000 € na
letni ravni. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja Službe. Stroške dela
Službe bo ministrstvo zagotavljalo v okviru
financiranja redne dejavnosti izbranega javnega zavoda in z ustreznimi prerazporeditvami na podlagi 138. člena ZVKD-1.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje posrednih proračunskih uporabnikov.
VI. Merila za izbor ponudbe
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe za
opravljanje dejavnosti Službe obravnavalo
na podlagi naslednjih meril:
– kakovost vizije delovanja Službe – do
40 točk,
– reference osebja, evidentiranega za
delo Službe – do 30 točk,
– finančna ugodnost ponudbe – do 20
točk,
– zagotavljanje prostorov in opreme – do
10 točk.
VII. Razpisni rok: razpis se zaključi
27. 12. 2010.
VIII. Razpisna dokumentacija
– besedilo razpisa,
– naloge Službe,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– načrt in cilji delovanja Službe,
– izjava odgovorne osebe o razpolaganju
z osebjem za izvajanje dejavnosti Službe,
– dokazila o referencah evidentiranega
osebja,
– dokazila o prostorih in potrebni opremi
za delo Službe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (Maistrova
10, 1000 Ljubljana).
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.mk.gov.si
IX. Pojasnila prijaviteljem: zainteresirani
subjekti lahko vložijo pisna vprašanja v zvezi
z javnim razpisom najkasneje do vključno
20. 12. 2010 na naslov kontaktne osebe
bodisi po navadni pošti bodisi po elektronski pošti.
X. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati
vse obvezne priloge, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
Prijava mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 27. 12. 2010 oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava – Razpis – z oznako JN 01/2011.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja in naslov (sedež).
Za pravočasno se šteje ponudba, ki je
bila na poštnem naslovu oddana do vključno 27. 12. 2010, oziroma je bila do vključno
tega dne predložena na vložišču ministrstva.
Ponudbe, prispele oziroma oddane po tem
datumu, se bodo štele za prepozne in bodo
izločene iz nadaljnjega postopka.
Ministrstvo bo pri odpiranju ponudb pozvalo na dopolnitev formalno nepopolnih
vlog in iz nadaljnjega postopka izločilo vse

nepopolne in ponudbe, ki jih ni vložila upravičena oseba, če ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku.
Za nepopolno se šteje ponudba, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja ponudbe pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
XI. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil: Nada Zoran, sekretarka: elektronska pošta: nada.zoran@gov.si,
tel. 01/369-59-43.
XII. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
XIII. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po odpiranju prijav, ki bo predvidoma
26. 1. 2011.
Ministrstvo za kulturo
Št. 75/2010
Ob-6985/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki
ga je Vlada Republike Slovenije 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) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študijske obiske
slovenskih dijakov in študentov v tujini
v letu 2010 in 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino
(v nadaljevanju: študijskih obiskov) dijakov
in študentov, ki so slovenski državljani in
sicer:
– za namen izobraževanja;
– za namen praktičnega usposabljanja
v neprofitnih organizacijah.
Sredstva so namenjena štipendiranju
študijskih obiskov, ki so se oziroma se bodo
začeli med 1. 9. 2010 in 31. 12. 2011.
2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendije
Vrednost razpisa je 150.000,00 EUR.
Štipendija se dodeli v višini 70,00 EUR
za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska
oziroma za teden, v katerem upravičenec
vsaj 5 dni izvaja obveznosti tega obiska, ki
bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini 1.750,00 EUR za
obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
V primeru, da je štipendist delno opravičen plačila stroškov, povezanih s študijskim obiskom, se štipendija dodeli v višini
50,00 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska oziroma za teden, v katerem
upravičenec vsaj 5 dni izvaja obveznosti
tega obiska, ki bodo predmet priznavanja
po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini
1.250,00 EUR za obisk, ki traja 25 tednov
ali dlje. Med take stroške se vključujejo tudi,
vendar ne izključno, potni stroški znotraj države študijskega obiska, nastanitev, prehra-
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na, literatura, vpisnina ali drugi stroški programa. V primeru, da je štipendist v celoti
opravičen plačila stroškov, povezanih s študijskim obiskom, ni upravičen do štipendije
po tem razpisu.
Štipendistu s posebnimi potrebami se tedenska štipendija glede na prejšnja dva odstavka zviša za dodatek v višini 50 EUR. Za
določitev upravičencev do dodatka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
štipendiranje, in podzakonskih predpisov.
Upravičenost do tega dodatka se ugotavlja
skladno z določili Zakona o štipendiranju in
njegovih podzakonskih aktov.
Štipendistu se dodeli enkraten dodatek
za potne stroške med Slovenijo in državo
študijskega obiska v višini 500,00 EUR, razen če odhaja na študijski obisk v eno izmed
naslednjih držav in do tega dodatka ni upravičen: države članice Evropske unije, Turčija, Liechtenstein, Norveška, Švica in države Zahodnega Balkana (Hrvaška, Bosna
in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Kosovo,
Makedonija in Albanija). Če ima štipendist te
potne stroške krite delno ali v celoti, do tega
dodatka ni upravičen.
Posamezen kandidat lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ dva študijska
obiska ter v skupnem trajanju največ 25
tednov.
3. Pogoji
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je oziroma bo v času celotnega študijskega obiska vpisan na javno veljavni
izobraževalni program na javno veljavni izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji,
in sicer dijak na srednješolski program oziroma študent na višješolski ali visokošolski
program;
– izobraževalna ustanova iz prejšnje alineje študijski obisk, za katerega štipendiranje se kandidat prijavlja, vrednoti kot del
izobraževalnega programa;
– študijski obisk, ki je predmet prijave,
se je oziroma se bo začel med 1. 9. 2010
in 31. 12. 2011;
– za študijski obisk, ki je predmet prijave,
mu niso bila dodeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada;
– za študijski obisk, ki je predmet prijave,
hkrati ne prejema katere od štipendij oziroma drugih sredstev za študijske obiske iz
drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine
oziroma bi mu taka sredstva pripadala, pa
se jim je odpovedal oziroma se je zanje prijavil, pa o prijavi kandidata za ta sredstva še
ni bilo odločeno;
– na študijski obisk v tujino ne odhaja na
podlagi evropskih programov mobilnosti ali
drugih sporazumov na regionalni, državni
ali institucionalni ravni, razen če je kandidat
na podlagi tega programa ali sporazuma
opravičen le plačila šolnine v tujini oziroma
šolnine v tujini nima in hkrati:
a) ne prejema sredstev iz teh programov
ali sporazumov oziroma,
b) bi mu taka sredstva pripadala in se jim
je odpovedal oziroma,
c) se je za taka sredstva prijavil in o njegovi vlogi še ni bilo odločeno;
– za študijski obisk, za katerega uveljavlja pravico do enkratnega dodatka za potne
stroške skladno s petim odstavkom 2. točke
tega razpisa, ni opravičen celotnega ali delnega plačila potnih stroškov;
– v času trajanja študijskega obiska ne
bo v delovnem razmerju oziroma ne bo

opravljal samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji oziroma ne bo vpisan
v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje.
Kandidat, ki odhaja na študijski obisk
za namen praktičnega usposabljanja, mora
izpolnjevati še naslednja pogoja:
– na študijski obisk za namen praktičnega usposabljanja odhaja v neprofitno organizacijo;
– za študijski obisk za namen praktičnega usposabljanja s strani gostujoče ustanove ne bo prejel plačila.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz te
točke ves čas študijskega obiska, za katerega je pridobil sredstva.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati:
4.1. originalen in v celoti izpolnjen in
lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Pri
mladoletnih kandidatih mora prijavni obrazec podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata;
4.2. v celoti izpolnjen obrazec potrdilo
gostujoče ustanove, s katerim gostujoča
ustanova oziroma organizator študijskega
obiska potrdi sprejem, trajanje, obdobje in
višino stroškov študijskega obiska ter prejemke in druge oblike pokritja stroškov študijskega obiska;
4.3. v celoti izpolnjen obrazec potrdilo
matične ustanove o kritju stroškov študijskega obiska, ki ga potrdi matična ustanova.
4.4. uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove o vpisu z navedbo izobraževalnega programa, veljavno za šolsko
oziroma študijsko leto, v katerem kandidat je
oziroma bo pričel s študijskim obiskom;
4.5. pisne informacije o poteku ter vsebini študijskega obiska;
4.6. uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove, da bo obveznosti, opravljene v tujini v času študijskega obiska, priznala kot del izobraževalnega programa, ki
ga kandidat opravlja na tej ustanovi v obliki
dela ali celotnih opravljenih obveznosti pri
določenem predmetu, priznanja dela študijskih kreditov, navedbo v prilogi k diplomi ali
na drug primerljiv način;
4.7. če kandidat uveljavlja pravico do dodatka k štipendiji za posebne potrebe, mora
priložiti ustrezno dokazilo o upravičenosti do
tega dodatka skladno z Zakonom o štipendiranju in njegovimi podzakonskimi akti.
Dokazila iz točk 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4.
morajo biti oddana v originalu. Dokazili iz
točk 4.2. in 4.3. sta lahko oddani tudi v elektronski obliki, vendar le v primeru, če sklad
dokazilo v elektronski obliki prejme neposredno od ustanove, ki ga je izpolnila in
potrdila.
Dokazila iz točk 4.5., 4.6., in 4.7. so lahko kopije, vendar si javni sklad pridržuje pravico zahtevati original, pri čemer elektronsko
izdani dokumenti veljajo kot kopije.
Dokazila so lahko predložena v tujem jeziku, vendar si javni sklad pridržuje pravico
zahtevati prevod takega dokazila.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za štipendiranje izbrani tisti kandidati,
katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
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Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le,
če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem
merilu:
1. kandidatu še niso bila odobrena
sredstva po tem oziroma predhodnih razpisih sklada;
2. odhaja na študijski obisk za namen
izobraževanja in ne za namen praktičnega
usposabljanja;
3. kandidatov izobraževalni program,
v katerega je vpisan v Republiki Sloveniji,
je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine;
4. kandidat je študent;
5. kandidat je vpisan v višjo raven
izobraževanja;
6. kandidat je vpisan v višji letnik izobraževanja;
7. kandidat je dosegel višjo povprečno
oceno.
V primeru, da bo potrebno uporabiti merilo pod točko 7. iz prejšnjega odstavka, bo
sklad kandidate, o katerih bo moral odločati,
dodatno pozval k predložitvi potrdila o vseh
doseženih ocenah v preteklem šolskem oziroma študijskem letu oziroma če v tem letu
ni imel obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, k predložitvi potrdila o doseženih ocenah v zadnjem šolskem oziroma študijskem
letu, v katerem je prejel ocene.
Vloge kandidatov, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa.
Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodba o štipendiranju se izvršuje le
za posamezni študijski obisk.
7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije
se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe
o štipendiranju. Javni sklad nakaže štipendijo v enkratnem znesku na osebni račun
štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki
Sloveniji. Javni sklad praviloma izvrši plačilo v roku osmih dni od sklenitve pogodbe
o štipendiranju.
8. Štipendijsko razmerje in pogodbene
obveznosti
Pogoje iz tretje točke tega razpisa mora
štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja
študijskega obiska, za katerega mu je bila
dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti
celotna prejeta sredstva.
Štipendist je dolžan izvesti študijski obisk
ter v roku enega meseca po zaključku študijskega obiska predložiti javnemu skladu
poročilo o študijskem obisku. Poročilo bo
podrobneje urejeno s pogodbo o štipendiranju.
Štipendist je dolžan najkasneje v roku
tridesetih dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je prejel
štipendijo za študijski obisk, javnemu skladu predložiti potrdilo o priznanju obveznosti,
opravljenih v okviru študijskega obiska, ki ga
izda slovenska izobraževalna ustanova, na
katero je bil štipendist vpisan v času izvedbe
študijskega obiska.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni
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obrazec kandidati dobijo na spletni strani
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in
četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in
16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.
10. Pooblastilo
Polnoletni kandidat, ki v času trajanja
razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom javnemu skladu predložiti originalno
pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje.
Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije,
ni potrebno notarsko overiti.
Mladoletnega kandidata zastopa zakoniti
zastopnik.
11. Rok in način oddaje prijav
Prijave naj bodo predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije v zaprti kuverti, označene z napisom »AD FUTURA – 100. 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 vključno 31. 12. 2011 oziroma do porabe
sredstev.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje 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,
navedenem v 9. točki tega razpisa. Osebno
oddana prijava se bo štela za pravočasno,
če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta razpis.
Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave,
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če kandidat
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni
sklad tako prijavo zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
O pritožbi zoper sklep oziroma 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 razmejitvena merila ali pogoji, ki
jih mora izpolnjevati kandidat. Pritožba ne
zadrži podpisa pogodbe z izbranimi kandidati.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na
spletni strani javnega sklada, www.skladkadri.si, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa
tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli Sušec,
tel. 01/434-58-93 ali 01/434-10-86, e-pošta:
spela.susec@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Ob-6950/10
Na osnovi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve nagrade, sprejetega 18. 2. 2004, ki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve
nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU
objavljamo
javni razpis
za podelitev Jakopičeve nagrade 2010
Nagrado prejme načeloma slovenski likovni ustvarjalec, ki deluje v kulturnem prostoru Republike Slovenije ali zunaj nje in
je praviloma član Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov. Kandidat za nagrado
Riharda Jakopiča je lahko nagrajen samo
enkrat. Nagrada se podeli za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano
delo, predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada
Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za
življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo
kulturne ustanove, likovna društva ali državljani Slovenije. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki
bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in
utemeljitev ter bodo vključno do 1. 12. 2010
prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8,
1000 Ljubljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča«. Vloge, ki
bodo prispele po tem datumu, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V razpisu uporabljeni
izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol.
Predstavniki v Odboru za podelitev nagrade Rihard Jakopič so voljeni za eno leto
in se vsako leto v celoti zamenjajo. Odbor je
sestavljen iz dveh predstavnikov Akademije
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze
v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in ZDSLU.
Prvo sejo odbora skliče predsednik ZDSLU
in na njej člani odbora izvolijo predsednika,
ki je vsako leto iz druge inštitucije. Odbor
odloča z navadno večino glasov.
Pozivam Umetniške svete društev in posamezne člane ter inštitucije, ki spremljate
dosežke in ustvarjanje naših kolegic in kolegov, da kandidirate likovne ustvarjalce, ki so
praviloma člani ZDSLU in katerih delo predstavite Odboru za nagrado Riharda Jakopiča v zahtevani obliki.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov
Št. 430-40/2010
Ob-6925/10
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditve »Silvestrovanje
2010/2011na prostem«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije
in izvedbe novoletne prireditve »Silvestrovanje 2010/2011 na prostem«, ki obsega organizacijsko tehnični del in programski del.
II. Organizacija in izvedba prireditve obsega:
– ureditev prireditvenega prostora (postavitev pokritega odra za glasbene izvajalce, razsvetljava, ozvočenje, druga potrebna
tehnična oprema, ustrezna garderoba za
nastopajoče, prenosne sanitarije, koši za
odpadke ipd.),

– gostinsko ponudbo,
– zagotovitev redarske službe in zdravstvene pomoči v času prireditve,
– program prireditve oziroma zagotovitev
glasbenih izvajalcev
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
Prireditev mora biti izvedena na ploščadi pred Weinbergerjevo hišo, v Zagorju ob
Savi, dne 31. 12. 2010, in mora potekati do
3. ure naslednjega dne.
III. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno
na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo razpisane prireditve.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo
organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela, bodo izločene.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe
uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih
sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti
izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje
pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje
strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po
obsegu podobnih prireditev.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisane novoletne
prireditve, znaša 15.000,00 EUR z vključenim DDV.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu
zagotovljen po izvedbi prireditve, in sicer
v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje
točke javnega razpisa in dostavi kopij računov in plačil izvajalcem najmanj v višini
razpisanih sredstev.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
najkasneje do 31. marec 2011.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi
zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje novoletne prireditve v medijih in drugo reklamiranje.
V. Rok za predložitev ponudb
Obravnavane
bodo
prijave,
ki
bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali nepravilno
opremljene prijave bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije
in predložene, do vključno dne 3. decembra
2010, do 12. ure, po pošti na naslov Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagor-
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je ob Savi, ali do tega dne in ure oddane
osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave
se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora
biti naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba - Ne odpiraj - Novoletna prireditev«,
na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik
navesti svoje ime in naslov.
Javno odpiranje prijav bo dne 6. 12.
2010, ob 13. uri, v sejni sobi, na sedežu
Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu
odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi
sredstev na podlagi mnenja komisije izda
občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa
odloča župan.
VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v občinski
upravi Občine Zagorje ob Savi, vse dodatne informacije pa vsak delovni dan, na tel.
št. 03/565-57-02.
S predložitvijo prijave se šteje, da se
ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in
merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 123-07/2010-02
Ob-6926/10
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 4.
in 8. člena Odloka o organizaciji in izvajanju
socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem
(Uradni list RS, št. 91/10), objavlja Občina
Cerklje na Gorenjskem
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
v Občini Cerklje na Gorenjskem
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev koncesije za
izvajanje javne službe pomoč družini na
domu – socialna oskrba na domu v Občini
Cerklje na Gorenjskem skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10)
in določili 4. člena Odloka o organizaciji in
izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 91/2010). Storitev obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov.
III. Obseg razpisane koncesije
Podeli se 1 koncesija za vodenje in izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu.
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno, oziroma
dvajset ur tedensko. Storitev se izvaja vse
dni v tednu, dopoldan in popoldan, po potrebi tudi ob nedeljah in praznikih. Trenutno je
v program vključenih 14 uporabnikov. V zadnjih mesecih se storitev opravlja povprečno za 15 oskrbovancev na mesec oziroma
obsega cca 250 ur neposredne oskrbe na
mesec. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve uporabnike in zaposleni
izvajalki.
Veljavna ekonomska cena storitve neposredne socialne oskrbe, ki jo je potrdil Ob-

činski svet Občine Cerklje na Gorenjskem,
znaša 12,13 €/uro/delovnik in velja od 1. 4.
2010 dalje. Cena za uporabnike je 50% navedene urne postavke.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se začne izvajati takoj po dokončnosti
odločbe o izbiri koncesionarja in sklenjeni
koncesijski pogodbi. Koncesija se podeli za
10 let z možnostjo podaljšanja.
V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoč družini na domu –
socialna oskrba na domu na območju Občine Cerklje na Gorenjskem lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba ali fizična oseba
v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
oziroma da je podružnica tuje pravne osebe
za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da opravlja storitev za ceno, ki jo
v skladu z metodologijo za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev, potrdi Občinski
svet Občine Cerklje na Gorenjskem,
– da prevzame uporabnike programa in
zaposlene izvajalke programa pri prejšnjem
izvajalcu storitve.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
mora predložiti ponudnik, so določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: celotno območje Občine Cerklje na Gorenjskem.
VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do socialne oskrbe na
domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
in jim preostale psihofizične sposobnosti
omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega lahko ostanejo v znanem
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalnovarstvo
v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod temi pogoji so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso
sposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
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v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
VIII. Način financiranja storitev, ki je predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta, drugih javnih
sredstev ter s plačili upravičenca do storitve
ali drugih zavezancev.
IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih
s področja socialnega varstva.
X. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do
75 točk,
– čas dosedanjega izvajanja storitve –
do 10 točk,
– ocena tehničnih sredstev in opreme –
do 5 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja občine – do 10
točk.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
XI. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni
razpis oddati v zaprti ovojnici, na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu – ne
odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudnik mora ponudbo posredovati do
dne 4. 1. 2011, do 9. ure. Ponudbe, poslane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
XII. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 4. 1. 2011, ob
10. uri, v sejni sobi, v 2. nadstropju Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Odpiranje ponudb bo javno, na odpiranju
bodo lahko prisotni ponudniki, predstavnik
ponudnika se bo moral izkazati s pisnim
pooblastilom.
Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje,
ali je popolna v skladu z zahtevami javnega
razpisa. O vsaki popolni ponudbi bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice.
Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po
pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma
po preteku roka za podajo mnenja opravila
pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi
in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravila predlog podelitve
koncesije.
XIII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za
pregled in presojo prispelih ponudb podelil
direktor občinske uprave z odločbo. Izbrani
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo
z županom Občine Cerklje na Gorenjskem.
XIV. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je na
voljo na sedežu koncedenta, v času uradnih
ur ter na spletni strani občine, http://www.
cerklje.si/, pod rubriko »Občina/Objave in
razpisi«.
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Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po
elektronski pošti, na naslov, obcinacerklje@siol.net ali po faksu 04/281-58-20.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-6948/10
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/00, 30/01,
29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana št. 322-220/2010, z dne 15. 11. 2010,
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev
s področja kulture, turizma, športa,
otrok in mladine v Mestni občini Koper,
ki se izvajajo
od 1. januarja do 31. marca 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma,
športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper v letu 2011, ki se izvajajo od 1. januarja
do 31. marca 2011.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali
večdnevni javni dogodek, namenjen širši
javnosti, katerega vsebina se nanaša na
eno ali več področij navedenih v javnem
razpisu ali sklop enodnevnih prireditev, ki
se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Vabilo
obiskovalcem prireditve mora biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih
promocijskih kanalov: plakat, letak, oglas
v medijih, promocijski članek (tiskan medij,
internetni medij).
Mestna občina Koper tudi ne bo sofinancirala programe pustovanja tistih prijaviteljev, ki ne bodo sodelovali na Istrskem karnevalu – na Istrski pustni povorki v Kopru.
2. Pogoji in merila:
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne
pravne osebe ali samostojne fizične osebe
(s.p.):
– društva in zveze društev,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine na
območju Mestne občine Koper in ne bodo
redno financirana iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2011 ter niso sub
jekti, za katere velja omejitev poslovanja po
35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti,
fizične osebe in tisti javni zavodi, ki jih Mestna občina Koper sofinancira iz proračuna
2011.
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine
Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev
sofinancirala Mestna občina Koper. Le te
morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu
ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata
oziroma drugega promocijskega materiala
ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega
v tiskanem ali spletnem mediju in ostale
obvezne priloge, ki so podrobneje opredeljene v obrazcu končnega poročila, ki je del
razpisne dokumentacije.
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Mestna občina Koper bo sofinancirala
prireditve:
– ki so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2011 in sicer od
1. januarja do 31. marca;
– ki so pretežno brezplačne za obiskovalce;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– ki bodo izvedene v Mestni občini Koper;
– ki v letu 2011 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine
Koper;
– katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in
značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja,
ki so predmet razpisa.
Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila,
ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev bo
določena v skladu s kvoto, na podlagi sklepa o začasnem financiranju, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 92/10, z dne 19. 11.
2010.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem
nakazana po predložitvi končnega poročila
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Prijavitelju se bo izplačalo do tiste višine
dodeljenih sredstev, kot bo priloženih kopij
računov plačanih upravičenih stroškov.
Seznam upravičenih stroškov javnega
razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni
dokumentaciji javnega razpisa.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2011
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in dokazila
k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno
ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na
prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najkasneje do
15. 12. 2010, na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-220/2010,
Prireditev«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo do dne 17. decembra 2010, ob 13. uri, v prostorih Turistične
organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na
zahtevana dokazila. Če strokovna komisija
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni
od odpiranja prijav pozove pisno ali ustno
prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Zakona o upravnem postopku.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko
pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani pri Špeli
Rajtenbah, na Turistični organizaciji Koper,
tel. 05/664-64-64.
Mestna občina Koper
Št. 330-0016/2010
Ob-6955/10
Na podlagi sprejetega Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto
2010 (Uradni list RS, št. 63/10), Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 57/07) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Sevnica za leto 2010 –
Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev (povzetek)
Okvirna višina razpisanih sredstev je
19.750 EUR (proračunska postavka 11412).
Cilji ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Predmet podpore je financiranje stroškov
prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko
upravičeni. Upravičenci so subjekti, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti so: upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti
dokazilo o opravljenih tovornih transportih
na odročnih območjih, z navedbo razdalj,
seznam lokalnih odročnih prog z navedbo
razdalj in številom prevozov letno in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih,
oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanciranega kraja do končne lokacije, in znašajo do 100% upravičenih operativnih stroškov
tovornega transporta.
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Območja oziroma prevozi iz krajev, ki
so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec
pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju,
Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica,
Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka,
Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje
Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle,
Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale,
Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.
Dodatni pogoji: prijavijo se lahko sub
jekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti (Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID), sedež
obratovalnice oziroma podjetja in poslovni
prostori morajo biti na območju Občine Sevnica, zgoraj navedeni upravičenci morajo
svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica, računi oziroma dokazila stroškov za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 dalje,
skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme
presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
Razpis je odprt do 11. 12. 2010. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
vključno 11. 12. 2010, na naslov: Občina
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto, najpozneje do 11. 12.
2010 (datum poštnega žiga na dan 11. 12.
2010).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis
– Stroški transporta«.
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju
javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v javnem razpisu.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma
zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/816-12-33,
e-mail: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si,
vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Ob-6982/10
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)

in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.US, 100/09),
49/10), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje in izhodiščna cena
A. Stavbna zemljišča
1. parc. št. 494/1 – njiva, v izmeri
481,00 m2, vpisana v vl. št. 359, k.o. Anhovo:
– lokacija: parcela se nahaja znotraj poselitvenega območja naselja Močila,
– namenska raba:
a) veljaven planski akt: območje stavbnih
zemljišč, nezazidano stavbno zemljišče,
b) dopolnjen osnutek novega prostorskega akta (OPN Kanal): območje stavbnih zemljišč – območje stanovanj, predvidena izdelava OPPN, omejitve: do sprejetja OPPN
se lahko izvajajo le obstoječi programi,
– komunalna opremljenost: možnost priključitve na obstoječo komunalno opremo
naselja,
– izhodiščna cena: 10.823,00 € (v ceni ni
vključen 20% DDV).
2. parc. št. 758 – travnik, v izmeri
310,00 m2 in ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 300,00 m2, vpisana v vl. št. 27, k.o. Morsko:
– lokacija: parcela se nahaja na SZ meji
poselitvenega območja naselja Morsko,
– namenska raba:
a) veljaven planski akt: območje stavbnih
zemljišč, nezazidano stavbno zemljišče,
b) dopolnjen osnutek novega prostorskega akta (OPN Kanal): del območje stavbnih zemljišč – območje stanovanj (južni del
parcele), del območje gozdov (severni del
parcele, v izmeri cca 150,00 m2),
– komunalna opremljenost: možnost priključitve na obstoječo komunalno opremo
naselja,
– izhodiščna cena: 12.200,00 € (v ceni ni
vključen 20% DDV).
3. parc. št. 910 – ekstenzivni sadovnjak,
v izmeri 277,00 m2, vpisana v vl. št. 479,
k.o. Ajba:
– lokacija: parcela se nahaja na zahodnem delu naselja Kostanjevica,
– namenska raba:
a) veljaven planski akt: območje stavbnih
zemljišč, nezazidano stavbno zemljišče,
b) dopolnjen osnutek novega prostorskega akta (OPN Kanal): območje stavbnih
zemljišč – območje stanovanj,
– komunalna opremljenost: možnost priključitve na obstoječo komunalno opremo
naselja,
– izhodiščna cena: 4.160,00 € (v ceni ni
vključen 20% DDV).
4. parc. št. 107/1 – njiva, v izmeri 776 m2
in dvorišče, v izmeri 227 m2, vpisana v vl.
št. 1106, k.o. Deskle:
– lokacija: parcela se nahaja med obstoječo pozidavo v Gorenjih Desklah,
– namenska raba:
a) veljaven planski akt: območje stavbnih
zemljišč, nezazidano stavbno zemljišče,
b) dopolnjen osnutek novega prostorskega akta (OPN Kanal): območje stavbnih
zemljišč – območje stanovanj,
– komunalna opremljenost: možnost priključitve na obstoječo komunalno opremo
naselja,
– izhodiščna cena:: 28.800,00 € (v ceni
ni vključen 20% DDV).
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B. Objekt s pripadajočim zemljiščem
1. stanovanjska stavba Morsko 15 z gospodarskim poslopjem, ki obsega nepremičnine parc. št. 832 – stavbišče, v izmeri
230,00 m2 in parc. št. 831 – stavbišče, v izmeri 400,00 m2, obe vpisani v vl. št. 27, k.o.
Morsko:
– lokacija in opis: enonadstropna, delno
porušena stanovanjska stavba (zgrajena
okrog leta 1920) in pripadajoče gospodarsko poslopje se nahajata na SZ delu naselja
Morsko,
– namenska raba:
a) veljaven planski akt: območje stavbnih
zemljišč,
b) dopolnjen osnutek novega prostorskega akta (OPN Kanal): območje stavbnih
zemljišč – območje stanovanj,
– komunalna opremljenost: možnost priključitve na obstoječo komunalno opremo
naselja,
– izhodiščna cena:: 35.200,00 € (v ceni
ni vključen 2% davek na promet nepremičnin).
II. Pogoji prodaje
– Nepremičnine se proda po načelu »videno-kupljeno«.
– Nepremičnine se proda najugodnejšemu ponudniku.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil in se mu plačana varščina
ne vrne.
– Plačilo celotne kupnine (vključno
z DDV za nepremičnine pod točko A) v roku
8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Neupoštevanje
pogodbenih rokov plačila s strani kupca je
razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe,
brez vračila plačane varščine.
– Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin in ostale stroške
na podlagi prodajne pogodbe plača kupec.
– Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti ustavi postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se plačana varščina vrne
v nominalnem znesku v roku 8. dni po sprejeti odločitvi.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin
– Na razpisu lahko sodelujejo fizične
osebe državljani RS, pravne osebe s sedežem v RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa
zakon.
– Za resnost ponudbe so ponudniki do
roka za oddajo ponudbe dolžni plačati varščino v višini 10% ponujene cene na TRR Občine Kanal ob Soči, št. 01244-0100014236,
namen plačila: plačilo varščine za nepremičnino pod št. _____, k.o. _____. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom bo varščina
v nominalnem znesku vrnjena v roku 8 dni
po izboru najugodnejšega ponudnika.
IV. Ponudba
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
vsebovala:
– Podatke o ponudniku: naziv (ime in priimek), sedež (stalno prebivališče), davčna
številka, matična številka.
– Kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista za fizične osebe,
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– izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike,oz. izpisek iz poslovnega/sodnega registra za pravne osebe, ki
ne sme biti starejši od 30 dni,
– Dokazilo sodišča, da ponudnik (pravna
oseba ali samostojni podjetnik) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
ki ne sme biti starejše od 30. dni.
– Potrdilo davčnega organa o poravnanih
davčnih obveznostih ponudnika (za pravne
osebe ali samostojne podjetnike), ki ne sme
biti starejše od 30 dni.
– Podpisano izjavo o višini ponujene
cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene.
– Podpisano izjavo o vezanosti na dano
ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom.
– Podpisano izjavo o sprejemu pogojev
javnega razpisa.
– Podpisan osnutek prodajne pogodbe.
– Originalno potrdilo o plačilu varščine
v višini 10% ponujene cene.
– Številko računa ponudnika in naziv
banke pri kateri ima odprt račun za primer
vračila varščine.
Nepravilne ponudbe se ne bodo upoštevale.
V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine. Ponudbe z nižjo vrednostjo od izhodiščne cene
se ne bodo obravnavale. V primeru, da bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se najugodnejše ponudnike
pozove k oddaji nove ponudbe. Ponudniki
bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po
sprejetju sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika.
VI. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, do 8. 12. 2010 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti
ovojnici z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine pod. št. _____, k.o. ____ – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv (ime in priimek) in sedež
(stalno prebivališče) ponudnika. Upoštevane bodo samo pravočasne in pravilno opremljene ponudbe.
VII. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo na sedežu Občine Kanal ob
Soči, dne 9. 12. 2010 ob 9. uri.
Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
VIII. Razpisna dokumentacija, informacije: razpisno dokumentacijo, ki vključuje
obrazce izjav in osnutek prodajne pogodbe, zainteresirani ponudniki prevzamejo na
sedežu Občine Kanal ob Soči. Podrobnejše informacije dobijo interesenti na sedežu
Občine Kanal ob Soči, na tel. 05/398-12-00
in 05/398-12-06.
Občina Kanal ob Soči
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Javne dražbe
Št. 478-3/2010
Ob-6949/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana in
Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija (v nadaljevanju: naročnika) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) 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) objavljata
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: 2-sobno nezasedeno stanovanje št. 1 z identifikacijsko
številko posameznega dela stavbe 106.E,
v izmeri 48,90 m2 v drugem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Ulica Mire
Pregljeve 4, Litija, ki je vpisano v podvložek
št. 1515/28, k.o. Litija.
Lastnika stanovanja: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve in Občina Litija, vsaka do 1/2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za stanovanje, ki je predmet javne dražbe, znaša 64.430,00 €. 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 izstavljenih računov lastnikov, 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 15. 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 varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 14. 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 17116-2990008-39907110.
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 stanovanj je mogoč po predhodnem
dogovoru z Alenko Lisičar, tel. 01/361-03-36,
pri kateri dobite tudi vse dodatne informacije
v zvezi s stanovanjem, ki je predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe 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 podpisa pogodbe postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z lastnikoma 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 stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba lastninske pravice in stvarne služnosti v zemljiško knjigo, stroške zemljiško
knjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-339/2010-2
Ob-7004/10
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 in 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje št. 3 (prazno)
v PR, s kletjo, v skupni izmeri 50,71 m2
v stanovanjski stavbi, na naslovu Prijateljev trg 6, Ribnica, ležeči na parc. št. 1919,
zkv 1690, k.o. Ribnica, (1625), letnik

1966, (tablica Mors 27852)), id. št. v celoti
1625-298
a. Ogled stanovanja:
– 6. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 15. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 50.500,00 EUR.
2. Trisobno stanovanje (prazno) št. 8
v IV. nad., s kletjo, v skupni izmeri 79,23 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 14, Logatec, ležeči na
parc. št. 1611/6, k.o. Dolenji Logatec (2017),
id. št. 2017-8-24, letnik 1980, (tablica Mors
20038).
a. Ogled stanovanja:
– 6. 12. 2010 od 9. do 10. ure,
– 8. 12. 2010 od 15. do 16. ure.
b. Izklicna cena: 98.400,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje št. 21 (prazno)
v III. nad., s kletjo, v skupni izmeri 58,11 m2
(po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc.
št. 620/29, zk podvložek 2965/27, k.o. Postojna (2490), letnik 1979, (tablica Mors
20960), id. št. v celoti 2490-8-23.
a. Ogled stanovanja:
– 6. 12. 2010 od 13.30 do 14.30,
– 8. 12. 2010 od 9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 57.100,00 EUR.
4. Enosobno stanovanje št. 5 (prazno)
v I. nad., v skupni izmeri 44,07 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu
Vojkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc.
št. 3185, zkv 3095, k.o. Postojna (2490), letnik 1954, (tablica Mors 25583), id. št. v celoti 2490-748-10.
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 8.30 do 9.30,
– 6. 12. 2010 od 12. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 47.000,00 EUR.
5. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10
v KL, v izmeri 38,49 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ulica 4,
stoječa na parc. št. 3185, zkv 3095, k.o. Postojna, letnik 1954, (tablica Mors 25588).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 8.30 do 9.30,
– 6. 12. 2010 od 12. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 49.800,00 EUR.
6. Enosobno stanovanje št. 3 (prazno)
v I. nad., v skupni izmeri 57,17 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 8, Postojna, ležeči na parc. št. 3196/1,
zkv 2982, k.o. Postojna (2490), letnik
1957, (tablica Mors 25611), id. št. v celoti
2490-753-3.
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 8.30 do 9.30,
– 6. 12. 2010 od 12. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 52.600,00 EUR.
7. Enosobno stanovanje št. 6 (prazno)
v II. nad., v skupni izmeri 59,37 m2 (po
katastru 51,80) v stanovanjski stavbi, na
naslovu Vojkova ul. 8a, Postojna, ležeči na
parc. št. 3196/2, zkv 3017, k.o. Postojna
(2490), letnik 1957, (tablica Mors 25620),
id. št. v celoti 2490-752-8.
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 8.30 do 9.30,
– 6. 12. 2010 od 12. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 53.900,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje št. 6 (prazno)
v II. nad., v skupni izmeri 75,28 m2 (po
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katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu
Vojkova ul. 10a, Postojna, ležeči na parc.
št. 3197, zk podvložek 2983/9, k.o. Postojna
(2490), letnik 1955, (tablica Mors 25633), id.
št. v celoti 2490-756-6.
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 8.30 do 9.30,
– 6. 12. 2010 od 12. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 90.900,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje št. 8 (prazno)
v I. nad., v skupni izmeri 53,94 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu
Stjenkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc.
št. 423/5, zk podvložek 3444/8, k.o. Postojna (2490), letnik 1970, (tablica Mors 25686),
id. št. v celoti 2490-475-6.
a. Ogled stanovanja:
– 6. 12. 2010 od 13.30 do 14.30,
– 8. 12. 2010 od 9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 51.600,00 EUR.
10. Trisobno stanovanje (prazno), št. 16
v III. nad., v izmeri 72,45 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 24, podvložek 3342/16, ident. št. 16.E,
k.o Postojna, letnik 1963, (tablica Mors
20595).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 6. 12. 2010 od 10. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 63.300,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1
v PR, v izmeri 58,30 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje
15, stoječe na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o
Postojna, letnik 1961, (tablica Mors 25763)
ident. št. 2490-200-1.
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 6. 12. 2010 od 10. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 48.200,00 EUR.
12. Enosobno stanovanje (prazno),
št. 8, (prej št. 7) PR, v izmeri 40,10 m2
v (po katastru) stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na
parc. št. 108.S, zkv 337, k.o. Podgrad, ident.
št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24837).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 8. 12. 2010 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 17.600,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 10, (prej št. 9) I. nad., v izmeri 43,40 m2
(po katastru) v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na
parc. št. 108.S, zkv 337, k.o. Podgrad, ident.
št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24839).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 8. 12. 2010 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 18.500,00 EUR.
14. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 12, (prej 11) II. nad., v izmeri 49,60 m2
(po katastru) v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na
parc. št. 108.S, zkv 337, k.o. Podgrad, ident.
št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24830).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 8. 12. 2010 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 15.800,00 EUR.
15. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
II. nad., v izmeri 72,93 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi Črnomlju, Ul. 21 oktobra 2a,
stoječi na parc. št. 225/24, podvložek 2186,
id. 5.E, k.o. Črnomelj, ident. št. 1535-25-5,
letnik 1961, (tablica Mors 27764).
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a. Ogled stanovanja:
– 6. 12. 2010 od 11. do 12. ure,
– 8. 12. 2010 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 46.200,00 EUR.
16. Enosobno stanovanje (prazno),
št. 10 v I. nad., v izmeri 45,67 m2 s kletjo
v stanovanjski stavbi v Križah, Hladnikova
ul. 18, stoječa na parc. št. 570/3, zkv 383,
k.o. Križe (id št. 2147-400-4), letnik 1948,
(tablica Mors 25969).
a. Ogled stanovanja:
– 6. 12. 2010 od 14. do 15. ure,
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 39.000,00 EUR.
17. Štirisobno stanovanje in več (prazno) št. 5 v II. nad., s kletjo, v skupni neto
izmeri 141,27 m2 (po cenitvi) v stanovanjski
stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska
Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420,
k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-,
letnik 1924, (tablica Mors 24916).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 57.600,00 EUR.
18. Trisobno stanovanje (zasedeno) št. 7
v PR, s kletjo v skupni neto izmeri 114,66 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu
Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na
parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica
(2525), id št. 2525- 868-, letnik 1924, (tablica Mors 24918).
a. Ogled stanovanja: 6. 12. 2010 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 44.100,00 EUR.
19. Dvosobno stanovanje (zasedeno)
št. 9 v I. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
89,00 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska
Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420,
k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-,
letnik 1924, (tablica Mors 24920).
a. Ogled stanovanja: 6. 12. 2010 od 8.
do 9. ure.
b. Izklicna cena: 30.200,00 EUR.
20. Trisobno stanovanje (prazno)
št. 11 v I. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
136,19 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska
Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420,
k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-,
letnik 1924, (tablica Mors 24909).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 49.900,00 EUR.
21. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 13
v III. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
62,71 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978,
(tablica Mors 25032).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 44.800,00 EUR.
22. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 19
v IV. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
64,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu, Rozmanova ul. 24a, Ilirska
Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik
1978, (tablica Mors 25038).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 48.400,00 EUR.

23. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 11 v II. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
63,55 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 24994).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 47.400,00 EUR.
24. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 15
v III. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
63,64 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 24999).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 47.500,00 EUR.
25. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 17
v IV. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
64,97 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25000).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 46.200,00 EUR.
26. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 18
v IV. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
72,92 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25001).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 52.000,00 EUR.
27. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 20
v IV. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
76,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25003).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 57.700,00 EUR.
28. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 2
v PR, s kletjo, v skupni neto izmeri 75,98 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Tavčarjeva 11, Ilirska Bistrica, ležeči na
parc. št. 1741, k.o. Ilirska Bistrica (2525),
id. št. 2525-2-, letnik 1959, (tablica Mors
24852).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 38.300,00 EUR.
29. Štiri in večsobno stanovanje (prazno)
št. 3 v I. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
163,49 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Gregorčičeva cesta 1, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 3144, k.o. Trnovo
(2524), id. št. 2524-1325-, letnik 1925, (tablica Mors 24941).
a. Ogled stanovanja:
– 7. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 8. 12. 2010 od 12.30 do 13.30.
b. Izklicna cena: 58.500,00 EUR.
30. Dvosobno stanovanje št. 22 (prazno)
v II. nad., s kletjo, v skupni izmeri (57,53 m2

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Ferkova ul. 15, Maribor, ležeči na parc.
št. 2797/1, podvložek 2298/23, k.o. Tabor
(659), letnik 1970, (tablica Mors 26755) id.
št. v celoti 659-3446-22
a. Ogled stanovanja:
– 6. 12. 2010 od 11. do 12. ure,
– 8. 12. 2010 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena:55.400,00 EUR.
31. Dvosobno stanovanje št. 12 v 3.
nadstropju (7. etaža) (prazno), s površino
57,37 m² s kletjo, v izmeri 2,94 m2 Brežice,
Bizeljska c. 25, stoječe na parc. št. 391, k.o.
Brežice (1300), z ident. št. 1300-5794-15,
vpisano v zk podvložku št. 1135/11 kot nepremičnina 12.E. (tablica Mors 27373).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 7. 12. 2010 od 12. do 13. ure.
b. Izklicna cena:45.900,00 EUR
32. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), št. 41 v X. nad., v izmeri
86,46 m2 s kletjo (po cenitvi) v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Peričeva ul. 7, stoječa
na parc. št. 1910/1, 1910/2, zk podvložek
2637/42, k.o. Bežigrad (2636), letnik 1967,
(tablica Mors 24825).
a. Ogled stanovanja: 6. 12. 2010 od 8.
do 9. ure.
b. Izklicna cena:150.600,00 EUR.
33. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 3
v I. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri 59 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kraigherjeva ulica 8, ležeči
na parc. št. 3164, podvložek 2962/4, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-306-3, letnik
1959, (tablica Mors 25556).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 8.30 do 9.30,
– 6. 12. 2010 od 12.00 do 13. ure.
b. Izklicna cena: 50.300,00 EUR.
34. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 2
v PR s kletjo, v skupni neto izmeri 73,76 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu
Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči na parc.
št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna (2490), id.
št. 2490-749-2, letnik 1960, (tablica Mors
25592).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 8.30 do 9.30,
– 6. 12. 2010 od 12. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 61.400,00 EUR.
35. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 4 v I. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
76,41 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Postojna, Vojkova ulica 10, ležeči na parc. št. 3197, zkv 2983, k.o. Postojna
(2490), id. št. 2490-757-5, letnik 1955, (tablica Mors 25624).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 8.30 do 9.30,
– 6. 12. 2010 od 12. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 69.700,00 EUR.
36. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 5 v II. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
73.89 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
2, ležeči na parc. št. 3281, zkv 3099, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-189-12, letnik
1959, (tablica Mors 25698).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 6. 12. 2010 od 8.30 do 9.3.
b. Izklicna cena: 58.800,00 EUR.
37. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 6 v II. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
73,80 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
4, ležeči na parc. št. 3267, zkv 3097, k.o.

Postojna (2490), id. št. 2490-191-6, letnik
1959, (tablica Mors 25711).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 10. do 11. ure,
– 6. 12. 2010 od 8.30 do 9.30.
b. Izklicna cena: 58.500,00 EUR.
38. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 1
v PR. s kletjo, v skupni neto izmeri 59,02 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje 13, ležeči
na parc. št. 3325, zkv 3094, k.o. Postojna
(2490), id. št. 2490-198-4, letnik 1961, (tablica Mors 25747).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 6. 12. 2010 od 10. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 47.000,00 EUR.
39. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 4 v I. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
59,02 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
13, ležeči na parc. št. 3325, zkv 3094, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-198-6, letnik
1961, (tablica Mors 25750).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 6. 12. 2010 od 10. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 52.200,00 EUR.
40. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 5 v II. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
58,77 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
15, ležeči na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-200-5, letnik
1961, (tablica Mors 25766).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 6. 12. 2010 od 10. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 49.600,00 EUR.
41. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 7 v II. nad., s kletjo, v skupni neto izmeri
58,84 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
16, ležeči na parc. št. 3328, zkv 3289, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-201-7, letnik
1961, (tablica Mors 25774).
a. Ogled stanovanja:
– 3. 12. 2010 od 12. do 13. ure,
– 6. 12. 2010 od 10. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 44.700,00 EUR.
B Drugi objekti
42. Nekdanja vojaška stražnica Rateče,
k.o. Rateče (2167), parc. št. 1094/7, stan.
stavba, v izmeri 147 m2, dvorišče, v izmeri
1162 m2, gosp. posl. 32 m2, zkv 512.
a. Nepremičnina je prazna oseb in polna
neuporabnih stvari.
b. Po Lokacijski inf. dopustna za dejavnosti obrambe, zaščite in reševanja.
c. Ogled stražnice: (po predhodni najavi
na tel. ga.Jelen 01/471-2213).
d. Izklicna cena 239.800,00 EUR.
43. Garaža, na naslovu Ul. bratov
Učakar 14, v izmeri 15,66 m2, stoječa na
parc. št. 2219/61 (prazna), št. 2., parc.
št. 2219/60, podvložek 4082/47, k.o. Zg.
Šiška (1739).
a. Ogled garaže: 7. 12. 2010, od 9. do
10. ure.
b. Izklicna cena: 22.800,00 EUR.
44. Predmet razpolaganja je (zasedena z najemnikom) nepremična »Konjeniški
športni center Češča vas oziroma nekdanje
skladišče Pri prečenski meji, Češča vas 55«:
parc. št. 2102/1 – gozd 3. kategorije, v izmeri 37507 m² in gospodarsko poslopje, v izmeri 18 m² – stavbe z ident. št. 1447-568-1,
1447-2215-1 in 1447-2222-1; parc. št. 2102/2
– gozd 3. kategorije, v izmeri 248 m²; parc.
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št. 2102/3 – zemljišče, v izmeri 252 m²; parc.
št. 2102/4 – gospodarsko poslopje, v izmeri
382 m² – stavba z ident. št. 1447-1021-1;
parc. št. 2102/5 – posl. stavba, v izmeri
319 m² – stavba z ident. št. 1447-564-1;
parc. št. 2102/6 – posl. stavba, v izmeri
319 m² – stavba z ident. št. 1447-561-1;
parc. št. 2102/7 – posl. stavba, v izmeri
121 m² – stavba z ident. št. 1447-2216-1;
parc. št. 2102/8 – posl. stavba, v izmeri
121 m² – stavba z ident. št. 1447-560-1;
parc. št. 2102/9 – posl. stavba, v izmeri
232 m² – stavba z ident. št. 1447-2217-1;
parc. št. 2102/10 – posl. stavba, v izmeri
319 m² – stavba z ident. št. 1447-2218-1;
parc. št. 2102/11 – posl. stavba, v izmeri
122 m² – stavba z ident. št. 1447-563-1;
parc. št. 2102/12 – posl. stavba, v izmeri
232 m² - stavba z ident. št. 1447-2220-1;
parc. št. 2102/13 – posl. stavba, v izmeri
232 m² – stavba z ident. št. 1447-2219-1;
parc. št. 2102/14 – posl. stavba, v izmeri
166 m² – stavba z ident. št. 1447-2221-1;
parc. št. 2102/15 – posl. stavba, v izmeri
166 m² – stavba z ident. št. 1447-569-1;
parc. št. 2102/16 – gozd 3. kategorije, v izmeri 6075 m²; parc. št. 2102/17 – gozd 3. kategorije, v izmeri 4509 m²; parc. št. 2102/18
– gozd 3. kategorije, v izmeri 2485 m²; parc.
št. 2102/19 – pot, v izmeri 7867 m²; parc.
št. 2102/20 – gozd 3. kategorije, v izmeri
114 m²; vse zemljiškoknjižni vložek št. 939,
k.o. Gorenja Straža (1447), v lasti Republike
Slovenije do celote.
a. Izklicna cena: 765.000,00 EUR.
b. Ogled (ob predhodni najavi) na tel. Antoneto Štukovnik, tel. 03/5483-180 e-pošta:
antoneta.stukovnik@mors.si.
Kupec po nakupu sklene posebno pogodbo z dosedanjim najemnikom, s katero
bosta uredila medsebojna razmerja.
IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj
lahko brez najave opravite ob stanovanjih
(zgoraj) določenih terminih. Na morebitna
vprašanja v zvezi s stanovanji in objekti oziroma zemljiščem lahko pokličete tudi
na tel. 01/471-2213 od 29. 11. 2010 – do
14. 12. 2010, med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno-kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Večina stanovanj je
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za
takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebitno
drugačne ugotovljene površine stanovanja
pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane
davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR do 300.000,
00 EUR za 800,00 EUR,
– od 301.000 EUR do 600.000,00 EUR
za naprej za 1.000,00 EUR,
– od 601.000 EUR naprej za
3.000,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
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4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-71000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-68000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 14. 12. 2010 do 12. ure na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba, 15. 12. 2010« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov
in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja 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, 49/10). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo predvidoma posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe:
prodaja bo potekala dne 15. 12. 2010, ob
11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo
na naslovu: Vojkova 55a v avditoriju, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-20/2010
Ob-6927/10
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in sklepa Občinskega
sveta Občine Trebnje, sprejetega na 39. redni seji dne 28. 7. 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks:
07/348-11-31.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine last
Občine Trebnje – posamezni deli stavbe
z ident.št. 2.E, 5.E in 6.E, na naslovu Dobrnič 13, 8211 Dobrnič, ident. št. stavbe
575.ES, stoječo na parceli št. 997/5, k.o.
Dobrnič, vpisani v vl.št. 843, skupaj s solastniškim deležem na pripadajočih skupnih
delih, in sicer:
– del stavbe z ident. št. 2.E, nestanovanjska raba v 2. etaži, v izmeri 22,99 m2, vpisan
v podvložek št. 843/2, k.o. Dobrnič,
– del stavbe z ident. št. 5.E, stanovanjska raba v 2. etaži, v izmeri 33,59 m2, vpisan
v podvložek št. 843/4, k.o. Dobrnič,
– del stavbe z ident. št. 6.E, stanovanjska raba v 3. etaži, v izmeri 34,17 m2, vpisan
v podvložek št. 843/5, k.o. Dobrnič.
Pripadajoča skupna dela stavbe, namenjena skupni rabi, sta del stavbe z ident.
št. 4.E, vpisan v podvl. št. 843/6, k.o. Dobrnič, in del stavbe z ident. št. 7.E, vpisan
v podvl. št. 843/7, k.o. Dobrnič.

Nepremičnine se prodajajo skupaj kot
celota, v stanju kakršnem so, po načelu »videno – kupljeno«.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnine. Vrsta
pravnega posla je prodajna pogodba, ki
mora biti z najugodnejšim dražiteljem sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani javni
dražbi.
Pri prodaji imajo drugi etažni lastniki predkupno pravico.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnine iz II. točke
je 67.500,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo moral kupec poravnati na
transakcijski račun Občine Trebnje, v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se
bodo kupcu nepremičnine izročile v posest
ter bo pri pristojni zemljiški knjigi predlagana
vknjižba lastninske pravice na ime kupca.
Davek na promet nepremičnin in stroške
notarske overitve pogodbe nosi kupec.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 14. 12. 2010, v veliki
sejni sobi Občine Trebnje (pritličje), Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, z začetkom ob 10. uri.
VII. Varščina
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnin, na transakcijski račun Občine Trebnje, št. 01330-0100016133,
s sklicem: javna dražba Dobrnič. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj
za sodelovanje na javni dražbi. Dražiteljem,
ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Trebnje varščino
obdrži.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če uspeli dražitelj
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
Občina Trebnje obdrži vplačano varščino.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki pred začetkom dražbe:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine;
– predloži notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da
se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev (velja
za pravne osebe) oziroma veljavni osebni
dokument (za fizične osebe).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
kot overjeno kopijo.
IX. Informacije o podrobnejših pogojih:
podrobnejše informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje, pri Mateji
Povhe, tel. 07/348-11-44.
X. Ustavitev postopka: župan Občine
Trebnje ali pooblaščena oseba s soglas-
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jem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
XI. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Trebnje, www.trebnje.si.
Občina Trebnje
Ob-6937/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in sprejetega
Letnega načrta razpolaganja z občinskim
nepremičnim premoženjem za leto 2010
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje so:
a) Zemljiška parcela ob Savski poti v Litiji, 184/19 dvorišče, v izmeri 1678 m2, vpisana v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija,
b) Zemljiška parcela ob Savski poti v Litiji 184/9 poslovna stavba, v izmeri 711 m2
(prodaja se stavbišče brez objekta), vpisana
v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija,
c) Zemljiška parcela ob Savski poti v Litiji, 184/21 dvorišče, v izmeri 543 m2 vpisana v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija, prodajalec
namerava na zemljiški parceli 184/21, k.o.
Litija zgraditi razbremenilnik in ostale vode
za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potrebe gradnje omenjenih
objektov v korist občine, kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja
na tej nepremičnini).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod a), je izklicna cena 117.325,76 EUR brez
vključenega 20 DDV-ja oziroma 2% davka na
promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki
se prišteje k prodajni ceni oziroma 2% davka
na promet nepremičnin in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b), je izklicna cena 49.713,12 EUR
brez vključenega 20 DDV-ja oziroma 2%
davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnine ne
vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni oziroma 2% davka na promet
nepremičnin in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c), je izklicna cena 37.966,56 EUR brez
vključenega 20 DDV-ja oziroma 2% davka na
promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni oziroma 2% davka
na promet nepremičnin in ga plača kupec.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 13. 12. 2010, v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 13. 12. 2010,
do 12 ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
13. 12. 2010, do 11. ure, vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Občine Litija, št. 01260-0100002491,
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo
za nepremičnino pod a) oziroma b) oziroma c)«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija,
na tel. 01/896-34-58 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnine, ki so predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)- za
pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti
overjena pri upravni enoti ali pri notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
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– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno,
to je do vključno 13. 12. 2010, do 12. ure,
prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV oziroma 2%
davek na promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
Št. 478-62/2010
Ob-6989/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 22/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
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mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja:
2.1. Nepremičnini v k.o. Novo mesto
(1456):
Predmet prodaje sta:
2.1.1. Parc. št. 726, njiva, v izmeri 631 m2
ZKV 631, k.o. Novo mesto, in parc. št. 727/1,
travnik, v izmeri 455 m2, ZKV 631, k.o. Novo
mesto.
Nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 65.160,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 727/1, k.o. Novo
mesto je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
2.2. Nepremičnine v k.o. Šentpeter
(1460):
Predmet prodaje so:
2.2.1. Parc. št. 160/65, gozd, v izmeri
549 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter. Izklicna
cena nepremičnine znaša 28.548,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 160/65, k.o.
Šentpeter, se nahaja v območju varovanja
kulturne dediščine: Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče.
2.2.2. Parc. št. 160/153, travnik, v izmeri
596 m2, ZKV 248, parc. št. 160/154, travnik,
v izmeri 829 m2, ZKV 248, parc. št. 160/155,
travnik, v izmeri 907 m2 ZKV 248,
parc. št. 160/156, travnik, v izmeri 768 m2,
ZKV 248, parc. št. 160/157, travnik, v izmeri 758 m2, ZKV 248 in parc. št. 160/158,
travnik, v izmeri 831 m2, ZKV 248, vse k.o.
Šentpeter. Zemljišča se prodajajo v kompletu. Izklicna cena nepremičnin znaša
234.450,00 EUR. Najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedene nepremičnine nahajajo v območju stavbnih zemljišč.
2.3. Nepremičnina v k.o. Ždinja vas
(1457):
Predmet prodaje je:
2.3.1. Parc. št. 2467/6, v izmeri 412 m2,
ZKV 880, k.o. Ždinja vas. Izklicna cena znaša 31.400,00 EUR. Najnižji znesek višanja
je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.4. Nepremičnina v k.o. Gabrje (1478):
Predmet prodaje je:
2.4.1. Parc. št. 1778, v izmeri 1295 m2,
ZKV 1775, k.o. Gabrje. Izklicna cena znaša
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39.350,00 EUR. Najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Določena nepremičnina (nepremičnini
ali nepremičnine) 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.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa
bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izstavilo zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
5. 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, na podlagi izstavljenega računa.
Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost) 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).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, v sejni sobi, v II. nadstropju,
dne 13. 12. 2010, in sicer:
6.1. za nepremičnino v k.o. Novo mesto:
– za parc. št. 726 in 727/1, k.o. Novo
mesto, ob 8. uri.
6.2. za nepremičnino k.o. Šentpeter:
– za parc. št. 160/65, k.o. Šentpeter,
ob 8.15.
6.3. za nepremičnine k.o. Šentpeter:
– za parc. št. 160/53, 160/154, 160/155,
160/156, 160/157 in 160/158, vse k.o.
Šentpeter, ob 8.30.
6.4. za nepremičnino k.o. Ždinja vas:
– za parc. št. 2467/6, k.o. Ždinja vas,
ob 8.45.
6.5. za nepremičnino k.o. Gabrje:
– za parc. št. 1778, k.o. Gabrje, ob
9. uri.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:
– 47820-179-2010 za nepremičnini parc.
št. 726 in 727/1, k.o. Novo mesto, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Novo
mesto;
– 47820-180-2010 za nepremičnino parc.
št. 160/65, k.o. Šentpeter, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šentpeter;
– 47820-119-2010 za nepremičnine parc.
št. 160/153, 160/154, 160/155, 160/156,
160/157 in 160/158, vse k.o. Šentpeter,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Šentpeter;
– 47820-78-2010 za nepremičnino parc.
št. 2467/6, k.o. Ždinja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ždinja vas;
– 47820-79-2010 za nepremičnino parc.
št. 1778, k.o. Gabrje, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Gabrje.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. št. 07/39 39
293, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik in
tel. 07/39 39 230, kontaktna oseba je Vera
Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
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10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 430-177/2010
Ob-6939/10
Na podlagi 2. točke 65. člena Zakona
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in
nasl.), 25. člena Sklepa o organizaciji in
začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.) in 41. člena Statuta Zavoda za gozdove Slovenije
razpisujemo delovna mesta:
1. vodja območne enote Bled,
2. vodja območne enote Kranj,
3. vodja območne enote Novo mesto,
4. vodja območne enote Brežice,
5. vodja območne enote Celje,
6. vodja območne enote Nazarje,
7. vodja območne enote Slovenj Gradec,
8. vodja območne enote Maribor,
9. vodja območne enote Murska Sobota,
10. vodja območne enote Sežana.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– raven izobrazbe 1701, 1702 ali 1703
gozdarske smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– deset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let v gozdarstvu in triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih
mestih,
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost.
Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za
zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija diplome),
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona
o upravnem postopku,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v skladu s predpisom, ki ureja strokovni
izpit v javni gozdarski službi, oziroma strokovni izpit ali pripravniški izpit, ki je bil opravljen v gozdarskih organizacijah oziroma
zavodu pred 31. 10. 1998,
– ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba
o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah),
– ustrezno potrdilo o delovnih izkušnjah
na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vodje območnih enot bo imenoval direktor ZGS po predhodnem mnenju svetov
območnih enot, za dobo štirih let (65. člen
Zakona o gozdovih).
Zahtevana raven izobrazbe je določena
skladno s predpisom, ki ureja uvedbo in
uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Posamezne šifre
pomenijo:
– 1701 Specialistično izobraževanje
po visokošolski strokovni izobrazbi (prej-

šnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
– 1702 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
– 1703 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba
(druga bolonjska stopnja).
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave
z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih
izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote,
v 15. dneh po objavi, na naslov Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »prijava na javni razpis za
delovno mesto vodja OE (navesti ime OE)«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po zaključeni izbiri.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-6940/10
Svet zavoda Obalne lekarne Koper,
Koper, Kidričeva ulica 2, na podlagi 28. in
29. člena Statuta javnega zavoda Obalne
lekarne Koper, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 28. člena Statuta javnega zavoda
Obalne lekarne Koper, ki so:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske
smeri,
– strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem,
– aktivno znanje italijanskega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (overjena kopija spričevala oziroma diplome, overjena kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o aktivnem znanju italijanskega jezika),
z opisom delovnih izkušenj ter kratek življenjepis pošljite v 8 dneh od objave razpisa na
naslov: Svet zavoda Obalne lekarne Koper,
Kidričeva ulica 2, 6000 Koper, z oznako
»Prijava na razpis za direktorja«.
Pomanjkljivih prijav svet zavoda ne bo
obravnaval. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 30 dni od dneva objave
razpisa.
Svet zavoda Obalne lekarne Koper
Št. 80/2010
Ob-6941/10
Svet zavoda Šolskega centera Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 20. seje Sveta zavoda Šolskega centra
Slovenj Gradec, dne 8. 11. 2010 razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Šolskega centra
Slovenj Gradec za mandatno obdobje petih let od 31. 12. 2010 dalje.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu
s 55. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 38/05), in sicer:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj in
– program vodenja zavoda za mandatno
obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega
izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje
v enem letu po začetku mandata.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom z opisom delovnih
izkušenj in programom dela za mandatno
obdobje v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti
označeni kuverti, na naslov: Svet šolskega
centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11,
2380 Slovenj Gradec, s pripisom »razpis
za direktorja«.
Vloge morajo biti v tajništvu Šolskega
centra Slovenj Gradec do 7. decembra
2010, do 12. ure.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Svet zavoda
Šolskega centera Slovenj Gradec
Ob-6952/10
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 Ksenije Košar Bratuša razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Kseniji Košar Bratuša iz Maribora (za določen čas, za čas
nadomeščanja notarske pomočnice na porodniškem dopustu, z možnostjo zaposlitve
za nedoločen čas).
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. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih 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-6956/10
Nadzorni svet Rižanskega vodovoda Koper d.o.o.-s.r.l. na podlagi 13. člena Odloka
o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski
vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. (Uradne
objave PN, št. 26/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
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Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper,
p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. in sklepa nadzornega sveta
iz dne 11. 11. 2010, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja Javnega podjetja – Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l. (m/ž).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
zahteve:
– splošne pogoje, določene z zakonom,
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.
Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti
dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev,
kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj ter dokazila o izobrazbi in znanju jezika
italijanske narodne skupnosti.
Pripraviti morajo tudi Program delovanja
in razvoja javnega podjetja v naslednjem
mandatnem obdobju.
Rok za prijavo je do 31. 12. 2010. O izbiri kandidata se bo odločilo najkasneje do
28. 2. 2011. Izbrani kandidat bo imenovan
za obdobje 4 let.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami in
dokazili morajo kandidati poslati na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za
imenovanje direktorja družbe Javno podjetje
– Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l. – Ne odpirati«.
Nadzorni svet
Rižanskega vodovoda Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 100-45/2010/3
Ob-6957/10
Razpisna komisija Občine Radeče na
podlagi sklepa 2. redne seje Občinskega
sveta z dne 12. 11. 2010, 9. člena Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče ter 13. člena
Statuta javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
KTRC, Kulturno turistični rekreacijski
center Radeče.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih
z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba ekonomske
ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
tri leta na vodstvenih mestih,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da predloži program razvoja javnega
zavoda.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti kandidati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopija dokazila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah ali fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba,
– izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izdaja
Ministrstvo za pravosodje),
– izjava ali potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja

iz prejšnje alineje (potrdilo izdaja krajevno
pristojno sodišče).
Pogoje, ki dajejo prednost pri izbiri kandidatom, se bodo presojali na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi
razgovora s kandidati.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno
v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Radeče,
Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Za razpisno komisijo
direktor JZ KTRC«.
Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po tej objavi.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
S kandidatom/ko bo delovno razmerje
sklenjeno za dobo štirih let, s polnim delovnim časom.
Občina Radeče
Ob-6978/10
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in 33/07) županja Občine Kobarid
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju:
direktor občinske uprave Občine Kobarid.
Delovno mesto direktor občinske uprave
je uradniško delovno mesto na položaju, ki
se opravlja v nazivu sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano prosto delovno mesto, morajo poleg
splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in
103/07), ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3 in 65/08), izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposabljanje za imenovanje v naziv,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželena so naslednja znanja in izkušnje:
– znanja s področja vodilnih delovnih
mest,
– izkušnje z delovanjem v lokalni samoupravi,
– sposobnost vodenja in odločanja na
najvišjih nivojih,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– aktivno znanje svetovnega jezika,
– komunikacijske sposobnosti.
V skladu s 13. točko 6. člena Zakona
o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje
šteje delovna doba na delovnem mestu, za
katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne
izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje,
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero
se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba,
razen pripravništva v eno stopnjo nižji izo-
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brazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva
tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je
delovno mesto, za katero oseba kandidira.
Naloge in opravila delovnega mesta:
– vodenje občinske uprave, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– razvoj občinske uprave,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog občinske uprave po odredbi župana.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv in izpit iz upravnega postopka.
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka in obveznega strokovnega usposabljanja, ga predstojnik v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko
imenuje v naziv pod pogojem, da navedeni
pogoj izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer strokovne izobrazbe
ter leto in ustanova, pri kateri je izobrazba
pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz upravnega postopka in obveznem strokovnem usposabljanju – z navedbo kdaj in
v kateri ustanovi sta bila opravljena,
4. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
5. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
6. izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
7. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kobarid pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora te
podatke oziroma ustrezna dokazila predložiti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
kratek življenjepis in navedbo o tem, katera znanja in veščine je kandidat, poleg
formalne izobrazbe, še pridobil. Namesto
zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih
je razvidno izpolnjevanje pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas petih let
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal na sedežu Občine Kobarid,
Trg svobode 2, Kobarid.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat naj vlogo vloži v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici, z označbo: »Za
javni natečaj za delovno mesto direktorja
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občinske uprave«, na naslov: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid, in sicer v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani Občine Kobarid: http://www.
kobarid.si/. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Kobarid
Ob-6981/10
Razpisna komisija Zdravstvenega doma
Radeče na podlagi sklepa 1. seje z dne
18. 11. 2010 in 48. člena Statuta razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Radeče.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo;
– da ima 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih (posebna pooblastila in odgovornost);
– da je državljan Republike Slovenije;
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Poslovodna funkcija se izvaja v polovičnem delovnem času. Kolikor je za direktorja
imenovan zdravnik, ki je že zaposlen v zdravstvenem domu, je le-ta istočasno tudi strokovni vodja zdravstvenega doma, polovico
delovnega časa pa opravlja dela zdravnika
ene od dejavnosti zdravstvenega doma.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat/ka predložiti program razvoja zdravstvenega doma za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri
leta in teče od dneva izdaje soglasja občine
ustanoviteljice k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče, z oznako: »Prijava na razpis – Ne
odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Razpisna komisija
Zdravstvenega doma Radeče

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 1091
Ob-6984/10
Na podlagi 20. in 46. člena SVZ Dutovlje
ter 56. člena Zakona o socialnem varstvu,
Svet zavoda vabi k sodelovanju
strokovnega vodjo zavoda (m/ž) za
petletni mandat.
Za strokovnega vodjo Zavoda je lahko
imenovan kandidat/ka, kdor izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, ter ima:
– VII. stopnjo izobrazbe skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj ali
– VI. stopnjo izobrazbe skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in dvajset
let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev in življenjepisom naslovijo
kandidati/ke na Svet Socialno-varstvenega
zavoda Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis
za imenovanje strokovnega vodjo zavoda«
v roku 8 dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenim z zakonom.
*69. člen ZSV: »Socialno-varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni
sodelavci.
Strokovni delavci po tem zakonu so delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo, ki
izobražuje za socialno delo in so opravili
pripravništvo ter strokovni izpit za delo na
področju socialnega varstva.
Strokovni delavci so tudi delavci, ki so
končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in
teološke smeri z ustrezno specializacijo ter
imajo eno leto delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva, opravljeno pripravništvo
in strokovni izpit po tem zakonu...«
Socialno-varstveni zavod Dutovlje
Št. 110-74/2009
Ob-7016/10
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):

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz
8. člena in posebne pogoje za izvolitev
na mesto 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 (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
Št, 478-240/2010-12
Ob-6938/10
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. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Opis predmeta:
Naziv
Letalo, tip in model, serijska številka
Registrska oznaka
Lastništvo
Upravljanje
Leto proizvodnje in nabave

Podatek
Dassault Falcon 2000 EX, 015
S5-ABR
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
2004

Tehnični podatki:
Naziv
Tip in model motorjev
Serijska številka motorja 1 (LH):
Serijska številka motorja 2 (RH):
Letalo ur/ciklov
Motor 1 (LH) ur/ciklov
Motor 2 (RH) ur/ciklov
Model APU
Dolžina
Višina
Masa/prazen

Podatek
Pratt & Whitney PW 308 C
PCE-CF0025
PCE-CF0042
1732,58 hrs/738 cyc
1594,50 hrs/692 cyc
1621,20 hrs/678 cyc
Honeywell GTCP36-150; S/N P-340
20,23 m
7,06 m
10.505,00 kg

Komercialni podatki:
Naziv
Kapaciteta
Maksimalna hitrost

Podatek
10 oseb
0,8 macha

Status letala:
Plovnost
Vzdrževanje

ploven
– redno
– maja 2010 opravljen C1 pregled
3. Vrsta pravnega posla: prodaja letala.
4. Ogled letala
Ogled letala bo mogoč po predhodnem
dogovoru.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje
za namen oblikovanja ponudbe za nakup
letala pri osebi za stike: Marko Gruden, tel.
+386-1-471-11-31, el. naslov: Marko.Gruden@mors.si.
5. Višina varščine
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino vplačajo na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št:

01100-6370191114, s pripisom, varščina za
nakup letala 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 poslanem pisnem obvestilu o izbiri.
6. Pogoji prodaje
– Letalo je naprodaj po načelu videnokupljeno.
– 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 potrditvi prejema elektronskega
obvestila o izbiri skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
– Prodajalec bo kupcu izročil letalo, kupec pa bo letalo prevzel v roku 8 dni po
plačilu celotne kupnine.
– Stroški prepisa letala ter drugi morebitni stroški, povezani s prodajo, bremenijo
kupca.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora
biti izražena v evrih in ne sme biti nižja
od 16.300.000 eurov. Če je med prejetimi
ponudbami več najugodnejših ponudb, bo
prodajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane 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 10. 2. 2011, 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 letala/4 – 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 do 31. 3. 2011.
10. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 11. 2. 2011, ob 10. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova
cesta 55, Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer
se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
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12. Oseba za stike za izvedbo postopka
javnega zbiranja ponudb: Marko Gruden, el.
naslov: Marko.Gruden@mors.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva
za obrambo: http://www.mors.si., namera
o prodaji pa tudi v tuji strokovni letalski literaturi.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4500009931
Ob-6966/10
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 mobilnega elektroagregata
1. Predmet prodaje: Mobilni elektro
agregat Rade Končar, z motorjem MAN, letnik 1987/1993.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Mobilni elektroagregat, ki je predmet
prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu
ponudniku.
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:
bostjan.jurak@vo-ka.si.
5. Ogled mobilnega elektroagregata in
prejem dodatnih podatkov je mogoče dogovoriti s kontaktno osebo.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ponudba
za mobilni elektro agregat – Ne odpiraj«, na
sedež prodajalca, JP Vodovod-Kanalizacija
d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje do 10. 12. 2010, do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo
upoštevale.
7. Mobilni elektroagregat se bo prodal le
v celotnem sklopu.
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki. Prodaja bo izvedena po
načelu videno - kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe
ne bodo upoštevane.
10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
8 dni od prejema 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.
11. Kupec je dolžan plačati vse stroške
v zvezi s sklenitvijo in izvedbo kupoprodajne
pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne
dajatve.
12. 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.
Št. 4500009931
Ob-6967/10
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
z dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo snežnega pluga
1. Predmet prodaje: Snežni plug Assaloni, letnik 2000.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Snežni plug, ki je predmet prodaje, bo
prodajalec prodal najboljšemu ponudniku.
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:
bostjan.jurak@vo-ka.si.
5. Ogled snežnega pluga in prejem dodatnih podatkov je mogoče dogovoriti s kontaktno osebo.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba
za snežni plug – Ne odpiraj » na sedež
prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana najkasneje do 10. 12. 2010 do 10. ure. Ponudbe
prispele po navedenem roku se ne bodo
upoštevale.
7. Snežni plug se bo prodal le v celotnem
sklopu.
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki. Prodaja bo izvedena po
načelu videno – kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe
ne bodo upoštevane.
10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni
od prejema 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.
11. Kupec je dolžan plačati vse stroške
v zvezi s sklenitvijo in izvedbo kupoprodajne
pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne
dajatve.
12. 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-7001/10
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji – UPB-1 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
ter Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, razpisuje
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. Stavbno zemljišče parc. št. 1016/5,
k.o. Slape, v izmeri 404 m2; skupna izho-

diščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 141.400,00 EUR;
2. Stavbno zemljišče parc. št. 550/2,
k.o. Trebnje, v izmeri 222 m2; izhodiščna
(najnižja) vrednost predmetne prodaje je
34.410,00 EUR;
3. Zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt, na naslovu Dolena 36a,
parc. št. 1034/2, k.o. Dolena, v skupni izmeri 1.151 m2; skupna neto tlorisna površina
stanovanjskega objekta znaša 231,55 m2;
ter kmetijsko zemljišče parc. št. 1033/1, k.o.
Dolena, v izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
99.000,00 EUR.
4. Zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt, na naslovu Luče 119, 3334
Luče, parc. št. 64/1, k.o. Luče, v skupni izmeri 614 m2, skupna neto tlorisna površina
stanovanjskega objekta znaša 195,90 m2;
skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 73.000,00 EUR;
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih
nepremičnin ni vključen 20% DDV oziroma
2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe,
vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene na transakcijski račun prodajalca,
št. 06000-1112292412, odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila:
varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije oziroma o državljanstvu druge
države članice Evropske unije, ostali pa še
dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi
lahko lastninsko pravico na nepremičninah
v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna
oseba sodeluje po pooblaščencu, je obve-
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zno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri
notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine,
s priloženo navedbo celotne številke računa
za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana
vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 10. 12. 2010
do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste
v republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva
po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za
posamezen sklop v celoti.
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal
zakonite predkupne pravice pod enakimi ali
za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 90 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-99-20.
DARS d.d.
Št. 623/10
Ob-6954/10
»Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
župan Občine Izola mag. Igor Kolenc,
v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju:
ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola
za leto 2008 (Uradne objave Občine Izola,

št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Izola za leto 2009,
s spremembami in dopolnitvami, objavlja
ustavitev postopka prodaje nepremičnin in
sklenitve pravnega posla v skladu s 7. točko razpisne dokumentacije, in sicer javnega zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Občine Izola, z dne 29. 10. 2010, (Uradni
list RS, št. 85/10), Ob-6575/10 in sicer za
naslednje nepremičnine kot sledi:
a) prodaja nepremičnine s parc.
št. 2009, k.o. Izola, stanovanjska raba,
v izmeri 50,54 m2, na naslovu Ulica OF
9, po izhodiščni ceni 63.750,00 € oziroma
1.261,37 €/m2. Nepremičnina je zasedena.
Najemnik ima predkupno pravico.
Občina Izola
Ob-6983/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 26. 11. 2010 do dne
10. 12. 2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Bratovševa ploščad 32
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 31,80 m2, za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec november 2010 znaša
12,00 EUR/m2, kar znaša 381,60 EUR/mesec.
2. Poljanska cesta 1
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,33 m2, za trgovino z neživili ali
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
november 2010 znaša 15,00 EUR/m2, kar
znaša 364,95 EUR/mesec.
3. Resljeva cesta 20
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 41,67 m2, za trgovino z neživili ali
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
november 2010 znaša 14,00 EUR/m2, kar
znaša 583,38 EUR/mesec.
4. Vošnjakova ulica 4
Oddajamo poslovni prostor površine 311,69 m2, ki ga sestavljata prostor št.
P01, v pritličju, površine 270,70 m2 in kletni prostor št. K01, površine 40,99 m2, za
trgovino z neživili. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
november 2010 znaša 18,00 EUR/m2, kar
znaša 5.610,42 EUR/mesec za skupno površino 311,69 m2.
Posebni pogoji najema:
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine, odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
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Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika.
3. Pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
4. Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original
bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po
zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana,
ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič, v času uradnih ur (ponedeljek, od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
sreda, od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter
petek, od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije
mora biti vsaj do 26. 11. 2011.
5. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo, za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič, v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
6. Neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo
najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo.
7. Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
8. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 26. 11. 2011.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
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– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. v mesecu za tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov; Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za ravnanje z nepremičninami, AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno
oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija
(naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv
in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
10. 12. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
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VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v sredo, 15. 12. 2010, ob 13. uri, na naslovu:
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
V primeru, da je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem poslovnega
prostora poleg višine najemnine tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru,
komisija oceni program po sledečih kriterijih,
in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
VII. Rok veljavnosti ponudbe
Rok vezanosti na dano ponudbo je do
dne 26. 11. 2011.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, AdamičLundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic, v času
uradnih ur (ponedeljek, od 8. do 12. ure in
od 13. do 15. ure, sreda, od 8. do 12. ure in
od 14. do 16. ure ter petek, od 8. do 12. ure)
ali po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum

Ura

Lokacija

Četrtek
2. 12. 2010

9.00

Vošnjakova ulica 4

9.50

Resljeva cesta 20

10.20

Poljanska cesta 1

11.30

Bratovševa
ploščad 32

Mestna občina Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

94 / 26. 11. 2010 /

Stran

2959

Objave gospodarskih družb
Ob-6953/10
Družba ADRIA CAPITAL KOPER, finančni inženiring, d.d., Koper, Pristaniška ulica 8,
6000 Koper, matična številka: 5170028000,
skladno z določilom 124. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) obvešča o spremembi pomembnih deležev.
Dne 8. 10. 2010 je bila družba ADRIA
CAPITAL KOPER, finančni inženiring, d.d.,
Koper, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, obveščena, da je prišlo do spremembe pomembnih lastniških deležev.
Družba VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica, Kidričeva
ulica 19, 5000 Nova Gorica, je z dnem 6. 10.
2010 postala lastnik 67.333 kosov delnic
družbe ADRIA CAPITAL KOPER, finančni
inženiring, d.d. (KDD oznaka ACKR).
Pred to transakcijo družba VIPA družba
za finančno poslovanje in razvoj d.d., Nova
Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, ni imela v lasti delnic družbe ADRIA
CAPITAL KOPER, finančni inženiring, d.d.,
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper.
Lastniški delež družbe VIPA družba za
finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica,
v družbi ADRIA CAPITAL KOPER, finančni
inženiring, d.d., Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, po izvedeni transakciji znaša 12,73%.
ADRIA CAPITAL KOPER, d.d.
Direktor
Ob-6980/10
Družba Daimond d.d., na podlagi
124. člena ZTFI obvešča, da je družba CBH
d.o.o., dne 30. 9. 2010 pridobila 63.547 delnic družbe Daimond d.d. (DNGG) in tako
pridobila 24,62 % vseh izdanih delnic z glasovalno pravico.
Daimond d.d.
Dragan Valenčič, izvršni direktor
Ob-6990/10
MM car trgovina z avtodeli, Muršič Metka s.p., Zagrebška cesta 40, 2000 Maribor, davčna številka SI20752318, skladno
z drugim odstavkom 72. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) vse poslovne
partnerje in ostalo zainetersirano javnost
obveščam, da se bo izvršilo statusno preoblikovanje podjetnika v smislu 673. člena
ZGD-1 v zvezi s 667. členom ZGD-1 in na
podlagi katerega bo izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika na novoustanovljeno prevzemno gospodarsko družbo, kot
to določa že navedeni 673. člen ZGD-1, in
sicer predvidoma dne 28. 2. 2011.
MM car trgovina z avtodeli
Muršič Metka, s.p.
Ob-6995/10
Podpisani Matjaž Marinčič, roj. 15. 2.
1952, stan. Vodovodna cesta 44, Ljubljana,
kot samostojni podjetnik s firmo Gostilna
»Na Brinju« Marinčič Matjaž, s.p., s sedežem v Ljubljani, Vodovodna cesta 44, matična št. 5399729000, davčna št. SI 18281800,
v skladu z drugim odstavkom 670. člena
ZGD-1, v zvezi s smiselno uporabo določbe
drugega odstavka 75. člena istega zakona
javno objavljam, da nameravam v skladu

z določbo 668. člena ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na novo
kapitalsko družbo, ki jo bom ustanovil zaradi
prenosa premoženja podjetja.
Predvidena firma nove družbe, ki jo bom
ustanovil s preoblikovanjem podjetja bo: Na
Brinju, družba za gostinstvo in druge storitve
d.o.o., ter skrajšano firmo: Na Brinju d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani, Vodovodna cesta 44.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja v oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba
univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela
vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov
sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja
v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
Gostilna »Na Brinju«
Marinčič Matjaž, s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6928/10
Družbenik družbe Smiljan Mori Success
Systems d.o.o., s sedežem v Mariboru,
Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, matična
številka 1647555000, Mori Smiljan je dne
17. 11. 2010 sprejel sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe z umikom lastnega poslovnega deleža.
Umakne se celotni lastni poslovni delež
družbe Smiljan Mori Success Systems izobraževanje, svetovanje in trgovina d.o.o., in
sicer 90,0000% lastni poslovni delež v višini
7.886,70 EUR.
Zaradi umika celotnega lastnega poslovnega deleža se zmanjša osnovni kapital družbe, in sicer se iz dosedanjih 8.763,00 EUR
zniža na znesek v višini 876,30 EUR.
Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala
zaradi umika celotnega poslovnega deleža
je v previsokem osnovnem kapitalu družbe,
ki zaradi spremenjenih razmer na tržišču
(manjšega povpraševanja) več ne ustreza
dejanskemu stanju.
Z umikom lastnega poslovnega deleža
družba Smiljan Mori Success Systems izobraževanje, svetovanje in trgovina d.o.o.
izstopi iz družbe kot družbenica.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 se poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Smiljan Mori Success Systems d.o.o.
direktor
Smiljan Mori
Ob-6951/10
V skladu s 520. členom ZGD -1, na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 4. 5.
2010, direktor družbe objavlja sklep:
Osnovni kapital družbe Lek Veterina
d.o.o., s sedežem Lipovci 251 A, Beltinci, v višini 710.649,00 EUR se zmanjša iz
710.649,00 EUR za osnovni vložek družbenika Vogrinčič Stanislava, Gradišče 66 A,
Tišina: 15.629,93 EUR, ki je izstopil iz druž-

be dne, 21. 9. 2009 in za osnovni vložek
Potočnik Mirana, Jamova cesta 48, Ljub
ljana: 10.549,06 EUR, ki je izstopil iz družbe dne, 1. 2. 2010 in po zmanjšanju znaša
684.470,01 EUR.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, ki so družbi znani, pa bo direktor pozval
neposredno.
Lek Veterina d.o.o.
direktor družbe
Branko Kamenšek, spec.

Sklici skupščin
Ob-6929/10
Na podlagi Statuta družbe, poslovnika
o delu skupščine družbe Mestna optika,
Prodaja optičnih pripomočkov d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana, ter v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
19. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,
Prodaja optičnih pripomočkov d.d.,
ki bo dne 27. 12. 2010, ob 8. uri, v prostorih družbe Mestna optika d.d, Kongresni
trg 9, Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev enega preštevalca glasov. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.
2. Predložitev letnega poročila in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2009 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2009 ter jima podeli razrešnico.
3. Obravnava predloga uprave za uporabo bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 2009 znaša 364.772,79 EUR. Bilančni dobiček za leto 2009 se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem družbe, na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni
dan, med 9. in 11.uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d.
direktor Slavko Fašalek
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Ob-6930/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-b) in 8.3. člena Statuta Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska 54,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
3. izredno skupščino
Triglav Naložbe, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 27. 12. 2010 ob 10. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Črt Slokan.
Za preštevalko glasov se imenuje Barbara Demšar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji
Predlog sklepa:
2.1. Osnovni kapital družbe Triglav Naložbe, d.d. se poveča za 26.025.425,44 EUR,
in sicer iz sedanjih 17.205.785,32 EUR na
43.231.210,76 EUR.
2.2. Povečanje osnovnega kapitala
v znesku 26.025.425,44 EUR se izvede
z izdajo 19.939.612 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic,
ki imajo enak pripadajoč znesek in enake
lastnosti kot obstoječe delnice, s katerimi
skupaj tvorijo isti razred. Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša
1,58 EUR za eno novoizdano delnico, tako
da skupna emisijska vrednost vseh novoizdanih delnic znaša 31.504.586,96 EUR.
Razlika med zneskom povečanja osnovnega kapitala (26.025.425,44 EUR) in emisijsko vrednostjo vseh vplačanih novoizdanih delnic (31.504.586,96 EUR) znaša
5.479.161,52 EUR in predstavlja presežek
vplačanega kapitala.
2.3. Vseh 19.939.612 novoizdanih delnic, katerih skupna emisijska vrednost (prodajna cena) znaša 31.504.586,96 EUR, vpiše in vplača delničar Zavarovalnica Triglav
d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana,
matična številka: 5063345000, s stvarnim
vložkom, katerega predmet je:
– 15.722 delnic družbe Avrigo Družba
za avtobusni promet in turizem d.d. Nova
Gorica, Kidričeva ulica 20, Nova Gorica, matična številka: 5143373000, kar predstavlja
46,51% v osnovnem kapitalu;
– 300.438 delnic družbe Cimos d.d.
Avtomobilska industrija, Cesta marežganskega upora 2, Koper, matična številka:
5040302000, kar prestavlja 1,80% v osnovnem kapitalu;
– poslovni delež v družbi Elan skupina,
holdinška družba, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, Begunje na Gorenjskem, matična številka: 1304836000, v nominalnem
znesku 308.580,33 EUR, kar predstavlja
11,8876% v osnovnem kapitalu;
– 179.212 delnic družbe Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica,
matična številka: 5229839000, kar predstavlja 0,95% osnovnega kapitala;
– dva poslovna deleža v družbi Golf Arboretum športno trženje, gostinstvo, turizem,
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d.o.o., Volčji potok 43G, Radomlje, matična
številka: 5938287000, in sicer poslovni delež v nominalnem znesku 322.171,06 EUR,
ki predstavlja 50,6004% v osnovnem kapitalu, in poslovni delež v nominalnem znesku 187.825,56 EUR, ki predstavlja 29,50%
v osnovnem kapitalu;
– 78.493 delnic družbe Goriške opekarne d.d., Merljaki 7, Renče, matična številka: 5095085000, kar predstavlja 14,99%
v osnovnem kapitalu;
– poslovni delež v družbi Intercement,
upravljanje naložb d.o.o., Dunajska cesta 63,
Ljubljana, matična številka: 1554760000,
v nominalnem znesku 19.183,77 EUR,
kar predstavlja 15,3240% v osnovnem kapitalu in
– poslovni delež v družbi Rimske terme,
zdravje, program dobrega počutja, turizem,
d.o.o., Toplice 10, Rimske Toplice, matična številka: 1545248000, v nominalnem
znesku 2.645.574,59 EUR, kar predstavlja
16,6800% v osnovnem kapitalu.
Celotna vrednost stvarnega vložka, ocenjena s strani pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti podjetij, znaša 31.504.587,50 EUR.
Presežek celotne vrednosti stvarnega vložka nad emisijsko vrednostjo vseh vplačanih
delnic pripade družbi.
2.4. Delničar iz predhodne točke mora
vpisati delnice in prenesti stvarni vložek na
družbo v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa. Prednostna pravica ostalih delničarjev
do vpisa novih delnic je izključena.
2.5. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana.
2.6. Uprava družbe bo, najkasneje v roku
8 dni od prejema sklepa o vpisu povečanja
osnovnega kapitala v sodni register in izdaje
delnic v KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, izdala nalog za vpis
delnic na registrski račun Zavarovalnice Triglav, d.d., pri KD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
2.7. Nadzorni svet družbe se pooblasti
za uskladitev statuta družbe Triglav Naložbe, d.d. z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom na
podlagi tega sklepa.
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži seje skupščine
in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško
knjigo in svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavi najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine, to je do 23. 12. 2010.
Delničar uresničuje svojo glasovalno
pravico glede na število kosovnih delnic, ki
so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, vpisane na
njegovo ime na konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je do konca dne
23. 12. 2010.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca, ki ostane deponirano
na sedežu družbe. Ne glede na predhodni
stavek, je pooblastilo lahko poslano družbi
po elektronski pošti na naslov: info@triglavfd.si, in sicer mora biti pooblastilo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
uporablja. Družba ima pravico do preveritve

identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Gradivo, obrazec prijavnice in pooblastila je dostopno na spletni strani družbe,
www.triglav-fd.si.
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine
Osnovi
kapital
družbe
znaša
17.205.785,32 EUR in je razdeljen na
13.182.366 imenskih navadnih kosovnih
delnic. Število vseh glasovalnih pravic na
dan sklica skupščine je 13.182.366. Vsaka
kosovna delnica daje delničarju en glas.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda z obrazložitvijo. Predlogi delničarjev so lahko le
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za
dodatne točke dnevnega reda pošljejo tudi
v skenirani obliki kot priponko po elektronski
pošti na naslov: info@triglav-fd.si.
Triglav Naložbe, finančna družba d.d.
Uprava družbe
Ob-6942/10
Uprava družbe Založba Obzorja d.d.,
Partizanska c. 5, 2000 Maribor, sklicuje na
podlagi določil Statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah
16. sejo skupščine delničarjev
družbe Založba Obzorja d.d.
Skupščina bo potekala dne 27. 12. 2010,
ob 11. uri, na sedežu družbe, v Mariboru,
Partizanska cesta 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se imenuje Peter Peče,
2. za preštevalca glasov se imenujeta:
Renata Lukman in Bojan Žigart,
3. seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2009
in seznanitev s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2009 ter
odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo upravi
in nadzornemu svetu za leto 2009 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za leto 2009.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
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družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže
na nižji delež osnovnega kapitala.
Delničar uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena
Zakona o gospodarskih družbah na skupščini.
Glasovanje:
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD Ljubljana, tri dni pred dnevom skupščine, oziroma njih zastopniki ali pooblaščenci.
Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik se lahko udeleži seje skupščine
in uresničuje glasovalno pravico, če je svojo udeležbo pisno prijavil družbi najmanj tri
dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje
ime, priimek in naslov delničarja, če se bo
delničar skupščine udeležil po pooblaščencu
ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno
pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za
zastopanje. Predlagatelj sklepov k točki 1 in
2 sta uprava in nadzorni svet družbe. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo
vse delničarje oziroma njih pooblaščence in
zastopnike, da se oglasijo v prostorih družbe pri preštevalcu glasov vsaj 10 minut pred
zasedanjem skupščine.
Gradivo sestavlja letno poročilo družbe
za leto 2009 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za
leto 2009. Gradivo bo na voljo delničarjem
od dneva objave tega sklica skupščine,
vsak dan, med 9. in 11. uro, na sedežu
družbe Založba Obzorja d.d. Maribor, Partizanska c. 5.
Založba Obzorja d.d.
Uprava
direktorica Nevenka Richter Peče
Ob-6943/10
Na podlagi določil prečiščenega besedila
Statuta delniške družbe Ekopak, predelava
in pakiranje živil, d.d. z dne 5. 12. 2007 ter
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Ekopak,
predelava in pakiranje živil, d.d.,
ki bo dne 27. 12. 2010, ob 10. uri, v prostorih družbe Dobrave 4, 1236 Trzin, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za
predsednika odvetnika Tomaža Čada in
za preštevalko glasov Zagajšek Slavico
po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Irena Florjančič
Cirman.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja za leto 2009.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2009, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja za leto 2009.
3. Odločanje o bilančnem dobičku za leto
2009 in o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

ta:

Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sve-

1) se čisti dobiček poslovnega leta
2009 v znesku 39.723,00 EUR ne razdeli in
ostaja v celoti nerazdeljen;
2) se podeli razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje iz leta 2009.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoj za udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice je, da se delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
pisno prijavijo pred skupščino. Delničarji se
lahko prijavijo najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra.
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.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
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 in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik, od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Ekopak,
predelava in pakiranje živil, d.d.
Uprava družbe
Miloš Gačeša, univ. dipl. oec.
Ob-6960/10
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe
Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska ulica 3, sklicuje uprava – direktorica
družbe
16. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor,
ki bo dne 27. 12. 2010, na sedežu družbe v Mariboru, Mladinska ulica 3, v II. nadstropju s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine in sicer: za predsednika skupščine Milan Gerič, za preštevalca glasov se
izvolita Andreja Juhart, Nina Gerič.
Na seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz poslovnega leta
2009 in podelitvi razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta za leto 2009.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta nastala izguba iz
leta 2009 v znesku 188.992,00 EUR ostane
nepokrita.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
3. Odpoklic dveh članov nadzornega
sveta ter izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Odpokliče se članica nadzornega sveta
Ana Gerič. V nadzorni svet se izvoli Sonja
Gerič, z začetkom mandata 1. 1. 2011.
Odpokliče se članica nadzornega sveta
Košar Irena. V nadzorni svet se izvoli Nina
Gerič, z začetkom madata 1. 1. 2011.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine delnice
delniške družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor vknjižene v delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu
družbe, Mladinska ulica 3 v Mariboru, in
sicer vsak delavnik od dneva objave sklica
skupščine do zasedanja skupščine, med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge v roku 7 dni od
dneva objave sklica skupščine. Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in poslani na
sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d.
Uprava
Ob-6961/10
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, turistično podjetje, d.d.,
sedež Ljubljana, poslovni naslov Celovška
cesta 291, 1000 Ljubljana, uprava družbe
sklicuje
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12. redno skupščino
družbe Alpinum,
turistično podjetje, d.d.,
ki bo dne 27. 12. 2010, ob 9. uri, na sedežu družbe, na naslovu Celovška cesta 291,
1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Zdravko Rus.
Za preštevalca glasov se izvoli Jan Pačnik.
Za sestavo notarskega zapisnika je prisotna notarka Eva Simona Tomšič iz Ljub
ljane.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2009 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2009.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
in, če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi
tako, da njihova prijava prispe na sedež
družbe najkasneje konec četrtega dne pred
skupščino. Udeležba se prijavi osebno na
sedežu družbe, po telefaksu, telegramu ali
s priporočeno pošto.
Vsi udeleženci se pozivajo, da se ob
prihodu na skupščino, najmanj pol ure pred
začetkom seje, izkažejo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino, skupaj
z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in predlogi posameznih sklepov, je na vpogled na sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
pri upravi družbe vložijo pisno zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda.
Sklicatelj skupščine bo objavil volilne in
druge predloge sklepov, ki jih bodo delničarji skupaj z razumno utemeljitvijo v sedmih
dneh po objavi tega sklica skupščine poslali
na sedež družbe.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, kakor je
opredeljena v prvem odstavku 305. člena
ZGD-1.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja, ob 9. uri,
v istih prostorih, z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpinum, turistično podjetje, d.d.
Uprava družbe
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Ob-6992/10
V skladu z 68. členom Statuta delniške
družbe Pivka, družba pooblaščenka, d.d.,
Neverke 30, 6256 Košana, sklicuje direktor
družbe
5. skupščino družbe Pivka,
družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne, 27. 12. 2010 ob 15. uri, v prostorih Kmetijske zadruge, Neverke 30, 6256
Košana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1
Za predsednico skupščine se izvoli Urško Morelj, za preštevalki glasov se imenujeta Papež Damijana in Rutar Veronika.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Sonja
Železnik.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2008 in 2009 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
po 274.a členu ZGD in ugotovitev bilančnega dobička za leto 2008 in 2009.
Predlog sklepa št. 2
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008 in 2009 in poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2008 in 2009.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se
sprejme sklep:
Dobiček na dan 31. 12. 2008 znaša
34.656,00 EUR.
Dobiček na dan 31. 12. 2009 znaša
25.288,65 EUR.
3. Podelitev razrešnice članu uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2008 in 2009.
Predlog sklepa št. 3
Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2008 in 2009.
4. Sejnine nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 4
Na predlog uprave se članom nadzornega sveta prizna sejnina v višini 60,00 EUR
neto na sejo. Predsedniku nadzornega sveta se prizna letna nagrada za opravljeno
delo 505,00 EUR. Direktorju družbe Pivke
pooblaščenke d.d. pa 1.800,00 EUR. Članom nadzornega sveta in predsedniku nadzornega sveta se povrnejo potni in drugi
dejanski stroški udeležbe na sejah nadzornega sveta.
5. Oblikovanje sklada za poplačilo dividend.
Predlog sklepa št. 5
Skupščina sprejme sklep, da se del kapitalskih rezerv, ki jih družba ne potrebuje za
obvladovanje rizikov razdeli delničarjem kot
dividenda, v višini 40.000,00 EUR.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 27. 12.
2010.
Družba bo izplača dividende v roku
90 dni od sprejema sklepa na skupščini.
6. Doregistracija dejavnosti.
Predlog sklepa št. 6
Skupščina sprejme sklep, da se razširi
dejavnost z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08), na:
01.470 Reja perutnine
10.200 Predelava in konzerviranje rib,
rakov in mehkužcev.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje: letno
poročilo za poslovno leto 2008, letno poročilo za poslovno leto 2009.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti

pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne previce na skupščine je, da
delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do uresničevanja glasovalne
pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred skupščino, to je
na dan 17. 12. 2010.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi eno
uro pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka, družba pooblaščenka, d.d.
dir. Jadranka Morelj
Ob-7000/10
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Semesadike Mengeš d.d., direktor družbe
sklicuje
13. skupščino delničarjev,
ki bo 28. 12. 2010, ob 10. uri, v prostorih
družbe Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, Mengeš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov
po predlogu uprave družbe. Na seji bo navzoč vabljeni notar.
3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2006 in 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z Letnim poročilom družbe Semesadike
Mengeš d.d. za leto 2006 in 2007.
4. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2006 in 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe direktorju in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2006 in 2007.
5. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina sprejme Letno poročilo družbe Semesadike za leto
2009 ter se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2009.
6. Uporaba bilančnega dobička za leto
2009.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2009 znaša 17.762,94 EUR
in ostane nerazporejen.
7. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa:
Skupščina direktorju podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009.
Skupščina nadzornemu svetu podeljuje
razrešnico za poslovno leto 2009.
8. Sprejem sklepa o prenehanju družbe
in začetek postopka redne likvidacije.
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Predlog sklepa:
a) Družba Semesadike Mengeš d.d.,
Prešernova cesta 35, Mengeš, matična številka 5129451, na podlagi tega sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu z drugo
alinejo prvega odstavka 402. člena in prvim
odstavkom 403. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha in na podlagi
prvega odstavka 404. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejme sklep
o likvidaciji.
b) Za likvidacijskega upravitelja se imenuje upravitelj po predlogu delničarja Seme
SMM d.o.o.
c) Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
določi prejemke in druge pravice likvidacijskega upravitelja in pooblašča predsednika
nadzornega sveta, da z likvidacijskim upraviteljem podpiše pogodbo o vodenju postopka likvidacije.
d) Likvidacijski upravitelj je upravičen
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih
poslov, če sklepanje novih poslov lahko vpliva na povečanje likvidacijske mase, za kar
daje skupščina s tem sklepom že v naprej
soglasje.
e) Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se glasi »Semesadike Mengeš
d.d. – v likvidaciji«.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki in
razumno utemeljeni.
Gradivo za dnevni red s predlogi je na
vpogled na sedežu družbe v Mengšu, Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan, od 11.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.
Ob-7003/10
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51,
17. skupščino družbe
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje,
ki bo dne 27. 12. 2010, ob 8.30, v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Stojana Likeba,
– preštevalka glasov Tatjana Bambič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine s poslovnim poročilom uprave za obdobje od 1. 1. 2010 do
31. 8. 2010, z revizijskim mnenjem k poslov-

nemu poročilu za obdobje od 1. 1. 2010 do
31. 8. 2010 in cenitvijo družbe.
Predlogi sklepov: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave družbe za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2010,
mnenjem revizorja in cenitvijo družbe.
3. Sklep o predlogu glavnega delničarja
o prenosu delnic na glavnega delničarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani sklep večinskega delničarja
Lesnina Finance d.o.o., Tržaška 135, 1000
Ljubljana, da se delnice manjšinskih delničarjev prenesejo na glavnega delničarja.
Višina odpravnine manjšinskim delničarjem
za eno delnico je 1,00 EUR.
4. Seznanitev z imenovanjem novega
člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z imenovanjem novega člana nadzornega
sveta s strani sveta delavcev.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na
skupščini in uveljavitev glasovalne pravice
imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 9.30, na istem kraju. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
od dneva objave sklica naprej, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje,
uprava družbe
dr. Irena Marta Lipar Oštir
Ob-7018/10
V skladu z določbama 41. in 42. člena Statuta družbe JEM, jeseniške mesnine
d.d., Sp. Plavž 14, 4270 Jesenice, sklicuje
uprava družbe
skupščino družbe
JEM, jeseniške mesnine d.d.
Skupščina bo dne 28. 12. 2010, ob 9. uri,
na sedežu družbe, Spodnji Plavž 14, Jesenice, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Boris Kitek in za preštevalca
glasov Uroš Brankovič in Jože Brankovič.
Seji prisostvuje vabljena notarka Marija Murnik iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
JEM, d.d., za poslovno leto 2009 (dvatisočdevet) in računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2009 (dvatisočdevet), predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta
družbe JEM, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe JEM, d.d. se seznani
z letnim poročilom in računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2009.
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Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe JEM, d.d., o rezultatih preveritev letnega poročila za poslovno
leto 2009.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa:
1. Na predlog glavnega delničarja Polonce Škantar, Finžgarjeva cesta 8, 4260
Bled, ki je imetnik 57.504 delnic izdajateljice
družbe JEM, d.d., ki v povezavi z drugim
odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 92,2351% delnic v osnovnem kapitalu
družbe JEM, d.d. oziroma 92,2351% vseh
delnic družbe z glasovalno pravico, se delnice ostalih delničarjev družbe JEM, d.d.,
Spodnji Plavž 14, 4270 Jesenice, matična številka 5048427000, davčna številka
SI50632701 prenesejo na glavnega delničarja
2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v sodni register preidejo vse delnice manjšinjskih delničarjev na glavnega delničarja Polonco Škantar, Finžgarjeva cesta 8,
4260 Bled. Skupščina delničarjev pooblašča
glavnega delničarja, da na podlagi vpisa
sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register pri Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana poda nalog in sklene
pogodbo za prenos delnic izdajatelja JEM,
d.d. z računov manjšinskih delničarjev na
račun glavnega delničarja.
3. Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati manjšinjskim delničarjem denarno
odpravnino v znesku 0,90 € za vsako delnico. Denarna odpravnina se od dneva objave vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni
register do dne izplačila denarne odpravnine
upravičencem, obrestujejo po obrestni meri
5% letno.
4. Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji družbe. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali
drugega pravnega dejstva, je:
I. v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva
iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP (Ur.
l. RS, št. 2/07);
II. v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine je upravičen manjšinskih
delničar, ki je vpisan v centralnem registru
kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP);
III. izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar izvršil preko računa odprtega pri banki
SKB d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti
glavnega delničarja, da bo manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.
4. Preoblikovanje družbe JEM, jeseniške
mesnine d.d., Spodnji Plavž 14, Jesenice,
v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
1. Družba JEM, jeseniške mesnine
d.d., Spodnji Plavž 14, Jesenice, matična
številka: 5048427000, izpolnjuje pogoje iz
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648. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 za preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo. Družba ima 62345 navadnih
rednih imenskih kosovnih delnic, od tega
218 lastnih delnic in 62127 delnic z glasovalno pravico, ki bodo z vpisom sklepa
o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja vse v lasti enega delničarja.
2. Družba JEM, jeseniške mesnine
d.d., Spodnji Plavž 14, Jesenice, matična
številka: 5048427000, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Spremenita se
firma in skrajšana firma družbe:
– Firma družbe: EKO JEM, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
– Skrajšana firma družbe: EKO JEM
d.o.o.
– Sedež družbe: Jesenice.
– Poslovni naslov: Spodnji Plavž 14,
Jesenice.
3. Osnovni kapital družbe EKO JEM,
podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
znaša 519.957,30 €. Družba ima 62345
navadnih rednih imenskih kosovnih delnic,
od tega je 218 lastnih delnic in 62127 delnic z glasovalno pravico, ki bodo po vpisu
prenosa delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja vse v lasti enega delničarja. Delnice se spremenijo v poslovni
delež, katerega nominalna vrednost znaša
519.957,30 €, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.
4. Obstoječe dejavnosti družbe se
v celoti nadomestijo z novimi dejavnostmi, razvidnimi iz Akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo, ki je sestavni del
in priloga tega sklepa.
5. Z 28. 12. 2010 se odpokliče direktorica družbe Polonca Škantar, Finžgarjeva
cesta 8, 4260 Bled.
6. Z 28. 12. 2010 se za direktorja
družbe imenuje Jože Brankovič, Rodine 27,
4274 Žirovnica.
7. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo EKO JEM, podjetniško in poslovno
svetovanje, d.o.o. v sodni register, prenehajo veljati določbe Statuta delniške družbe
JEM, jeseniške mesnine d.d., ter prične
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veljati Akt o ustanovitvi družbe EKO JEM,
podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.,
ki ga je sprejel edini družbenik družbe Polonca Škantar, Finžgarjeva cesta 8, 4260
Bled, ki ureja vsa ostala razmerja v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo.
Akt o ustanovitvi družbe je sestavni del in
priloga tega sklepa.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta
družbe JEM, jeseniške mesnine d.d., Spodnji Plavž 14, Jesenice.
Zaradi ukinitve nadzornega sveta kot organa družbe ob preoblikovanju družbe JEM,
jeseniške mesnine d.d., Spodnji Plavž 14,
Jesenice, v družbo z omejeno odgovornostjo, z 28. 12. 2010 članom nadzornega
sveta delniške družbe Borisu Kiteku, Milošu Gačeša in Urošu Brankoviču preneha
mandat.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Spodnji Plavž 14, Jesenice,
vsak delovni dan od dneva objave dalje,
med 9. in 10. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih.
Pooblaščenci morajo predložiti pisna pooblastila.
Skupščine se lahko udeležijo le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z dvigom rok.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
JEM, d.d.
uprava – direktor
Polonca Škantar
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Zavarovanja terjatev
SV 599/2010
Ob-6958/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca, Glavni
trg 4, 9240 Ljutomer, opr. št. SV 599/2010,
z dne 12. 11. 2010, je bila nepremičnina, stanovanje, številka 1, v večstanovanjski stavbi
v Ljutomeru, Razlagova ulica 5, v izmeri
81,02 m2, stoječi na parceli številka 2091/4,
vpisani pri vložni številki 590 katastrske občine (259) Ljutomer, identifikacijska številka
stavbe 650, last Kocbek Petra in Kocbek
Nade, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja, št. 361-82/93, z dne
10. 10. 1994, sklenjene s prodajalko Občino Ljutomer, ter aneksa št. 1, k pogodbi
o prodaji stanovanja, št. 361-82/93, z dne
10. 10. 1994, sklenjenega dne 4. 11. 2010,
sklenjenega z Občino Ljutomer, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje
denarne terjatve, v višini 83.500,00 EUR,
z obrestno mero, ki znaša ob sklenitvi pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu
št. 0187/0025531-00, z dne 11. 11. 2010 za
prvo obrestno obdobje 3,795% letno, in je
sestavljena iz seštevka 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,750%, ter se višina

obrestne mere prilagodi vsakega 1. 1, 1. 1. 4,
1. 7. in 1. 10. v letu, z vračilom kredita v 360
zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki
znaša ob sklenitvi pogodbe o potrošniškem
hipotekarnem kreditu št. 0187/0025531-00,
z dne 11. 11. 2010 388,84 EUR, s tem, da
prva anuiteta zapade v plačilo dne 15. 12.
2010, zadnja pa dne 15. 11. 2040, z možnostjo odstopa od pogodbe, ter ostalimi pogoji,
kot so zapisani v pogodbi o potrošniškem
hipotekarnem kreditu št. 0187/0025531-00,
z dne 11. 11. 2010.
SV 864/2010
Ob-6959/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne
kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Nade
Svetina z Jesenic, opr. št. SV 864/2010
z dne 18. 11. 2010, je bilo stanovanje št. 4,
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe,
na Hrušici, Hrušica 53, stoječi na parc.
št. 33/7, k.o. Hrušica, in drvarnica, stoječa
na parc. št. 35/6, k.o. Hrušica, last zastaviteljice Snježane Horvat, Cesta maršala
Tita 92, Jesenice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, z dne 15. 11. 2010, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Št. Ja-

kob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu
14, v zavarovanje denarne terjatve v višini
49.000,00 EUR s pripadki.
SV 1103/10
Ob-6979/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 1103/10 z dne 22. 11. 2010, je
stanovanje št. 4, v izmeri 67 m2, v stavbi,
z naslovom Preska 18, 4290 Tržič, s št.
stavbe 227, v k.o. Tržič (2143-227), stoječi
na parc. št. 591/17, k.o. Tržič, v lasti Razije
Krupić, Preska 18, 4290 Tržič, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 1993,
št. 251-3403/93-DU, z aneksom št. 1, k njej
z dne 21. 9. 2001, št. 251-3403/93-DU in potrdilom z dne 20. 10. 2010, št. 251-3403/93DU, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000
Ljubljana, mat. št. 2211254000, za zavarovanje terjatve v višini 55.000,00 EUR,
z letno obrestno mero 3-mesečni Euribor
+ 3,000%, z vračilom v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
1. 12. 2035, z možnostjo odpoklica terjatve
in ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 186/2009
Os-6835/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 186/2009
z dne 5. 1. 2010, ki je 4. 4. 2009 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom In 85/2009,
z dne 28. 5. 2009, ki je 15. 1. 2010, postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla z dne 1. 2.
2010, bila nepremičnina, to je stanovanje,
št. 1, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Ulica Staneta
Bokala 3, Jesenice, in katera stoji na parc.
št. 158/2, k.o. Jesenice, last dolžnika Enesa
Balića, zarubljena v korist upnice Ane Raspet, Šmidova 13, Jesenice, zaradi izterjave
667,67 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. 11. 2010
VL 116849/2008-21
Os-6670/10
Izvršitelj Hojs Marijan je dne 17. 6.
2010, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi VL
2008/116849, v izmeri 33,83 m2 v korist
upnice JP Energetika Ljubljana d.d., Verovškova ulica 62, Ljubljana, zaradi izterjave
320,12 EUR s pp. ob prisotnosti Nose Mojce, dolžnica, opravil rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, št. 5 (identifikacijska št. 101), v pritličju
večstanovanjske hiše, na naslovu Brilejeva
3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
In 701/2010-10
Os-6671/10
Izvršitelj Hojs Marijan, Maistrova 16,
1241 Kamnik (p.p.107), je dne 13. 9. 2010,
s pričetkom ob 13. uri, v zadevi Okrajnega sodišča v Ljubljani, IZV 2010/10748
(In 2010/00701), zoper dolžnico Nose Mojco, za upnika Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o. Verovškova 62, 1000 Ljub
ljana, zaradi izterjave 160,76 EUR s pp.
v kraju Ljubljana, Briljeva 3, pri dolžniku
opravil rubež nepremičnine ki ni vknjižena
v zemljiško knjigo (drugi odstavek 211. člena
ZIZ), in sicer dela stavbe na naslovu stanovanje, št. 5 (ident. št. 101) v pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu Brilejeva 3,
Ljubljana, v izmeri 33,83 m2, In 632/2010.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
In 662/208
Os-6834/10
Izvršitelj Hojs Marijan, Maistrova 16,
1241 Kamnik (p.p. 107) je dne 10. 2. 2010,
ob 10. uri v zadevi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, IN 2008/00662 IZV 2008/09866, zoper
dolžnika Doma Ludvik, za upnika Avtocenter
Žgajnar Matija s.p. Škofljica, v kraju Čičare
7, Kranjska Gora, pri dolžniku opravil rubež
nepremičnin: enosobno stanovanje št. 109,
v 4. nadstropju, na naslovu Čičare 7, Kranjska Gora, v izmeri 40,05 m2, ki ni vpisano
v zemljiško knjigo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2010

In 293/2007
Os-6672/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 293/2007 z dne 21. 4.
2010, in rubežnega zapisnika izvršitelja Milana Glažarja iz Maribora, je bila nepremičnina, to je stanovanje, št. 7 (prej št. 8),
v mansardi večstanovanjske stavbe, v Mariboru, Praprotnikova 6, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice Nataše Škrubej, Streliška cesta 51, Maribor, zarubljena
v korist upnika Staninvest d.o.o., Maribor,
Gregorčičeva 19, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve v višini 294,60 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2010
In 59/2010
Os-6647/10
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 4. 6.
2010, opr. št. In 59/2010, je bil dne 11. 10.
2010 opravljen v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Celje, Mariborska 1, Celje, rubež nepremičnine – stanovanje, št. 18,
na naslovu Vrunčeva 3, Slovenj Gradec,
last dolžnikov Pori Bernarda in Pori Marije,
oba Vrunčeva 3, Slovenj Gradec, vsakega
do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 11. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 305/2007
Os-6448/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Florjančič, Nad mlini 72, Novo mesto, ki
jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32
J, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, ident. št. 7.E, vpisani v podvložku št. 5893/7, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 23. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 251-456/91,
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše Pijadejeva 41,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Šubelj Angelo, Zelena pot 19, Ljubljana, kot kupcem,
za nepremičnino – enosobno stanovanje,
v stanovanjskem bloku, na naslovu Zelena
pot 19, Ljubljana, ki ima sedaj ident. št. 7.E,
vpisano v podvložku št. 5893/7, k.o. Trnovsko predmestje,
– menjalne pogodbe, z dne 19. 4. 1995,
sklenjene med Šubelj Angelo, Zelena pot
19, Ljubljana, in Klešnik Marjeto, Ig pri Ljub
ljani 443, katere vsebina je menjava enosobnega stanovanja v stanovanjskem bloku,
na naslovu Zelena pot 19, Ljubljana, ki ima
sedaj ident. št. 7.E, vpisano v podvložku
št. 5893/7, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2010
Dn 607/2008
Os-6449/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Senčar Timoteja, Pokopališka ulica 1, Ljubljana,
Senčar Joška, Pokopališka ulica 1, Ljub
ljana in Vidas Vlaste, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, ki jih zastopa odvetnica Sandra
Cico, Dunajska cesta 140, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
ident. št. 57.E, vpisani v podvl. 1447/58,
k.o. Moste, dne 20. 8. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 7. 9. 1995, sklenjene med darovalcem Klemar Jakobom,
Metoda Mikuža 6, Ljubljana, in obdarjencem
Klemar Jakobom mlajšim, Pokopališka 1,
Ljubljana, za nepremičnino – stanovanje
št. 57, v IX. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Pokopališka 1, Ljubljana, ki
ima sedaj ident št. 57.E, vpisano v vložku
št. 1447/58, k.o. Moste in
– darilne pogodbe sklenjene med Senčar
Ludvikom kot darovalcem, ter Senčar Timotejem in Senčar Joškom kot obdarjencema,
za nepremičnino – stanovanje, št. 57, ki
ima sedaj ident. št. 57.E, vpisano v vložku
št. 1447/58, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2010
Dn 16445/2007
Os-6537/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pavle Bizjak, Tržaška c. 45, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
ident. št, 8.E, vpisani v podvl. št. 4130/8,
k.o. Vič, dne 23. 8. 2010, pod opr. št.
Dn 16445/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, št. 582/62, z dne
16. 10. 1962, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana - Vič - Rudnik,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Stanovanjsko
zadrugo o.j. Ključ Ljubljana, Tomažičeva 2,
kot kupcem, za enoinpolsobno stanovanje,
št. 8, v I. nadstropju stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Tržaška 45, ki ima sedaj ident.
št. 8.E, vl. št. 4130/8 k. o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2010
Dn 12405/2007
Os-6557/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Mikliča, Mala Slevica 25, Velike Lašče,
ki ga zastopa odvetnik Janez Gruden, Prešernova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini 12.E, enosobno stanovanje, št. 12, Gotska ulica 11, Ljubljana,
vpisani v vl. št. 3261/92, k.o. Dravlje, dne
30. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 70-3205, z dne
2. 9. 1970 in pogodbe o spremembi kupne pogodbe, št. 70-3205, z dne 2. 9.
1970, št. 70-3205/71-I/VM, z dne 15. 9.
1971, sklenjenih med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa SG
„Standard“ Ljubljana, Celovška c. 89, kot
prodajalcem, in Vinko Avgustom in Vinko
Natašo, oba Celovška c. 181, Ljubljana, kot
kupcema, za stanovanje št. 12, ki ima sedaj
ident. št. 112.E, vpisano v vl. št 3261/92,
k.o. Dravlje,
– kupne pogodbe z dne 12. 3. 1976,
sklenjene med Vinko Avgustom in Vinko Natašo, oba Ljubljana, Gotska 11, kot prodajalcema, in Filipič Stojanom, Spodnja Idrija
89, in Lenart Miro, Smolenja vas 41, Novo
mesto, kot kupcema, za stanovanje št. 12,
Gotska ulica 11, Ljubljana, ki ima sedaj
ident. št. 112.E, vpisano v vl. št 3261/92,
k.o. Dravlje,
– kupne pogodbe z dne 13. 10. 1978,
sklenjene med Filipič Stojanom in Lenart
Miro, oba Gotska 11, Ljubljana, kot prodajalcema, in Rezar Ivanom, Ul. Pohorskega
bataljona 103, kot kupcem, za stanovanje
št. 12, Gotska ulica 11, Ljubljana, ki ima sedaj ident. št. 112.E, vpisano v vl. št 3261/92,
k.o. Dravlje,
– dogovora z dne 27. 7. 1979 sklenjenega med Jožetom Mikličem, Ulica Ane Ziherlove 8/VIII, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Ivanom Rezarjem, Ul. Pohorskega bataljona
103, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje
št. 12, Gotska ulica 11, Ljubljana, ki ima sedaj ident. št. 112.E, vpisano v vl. št 3261/92,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2010
Dn 10140/2007
Os-6559/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nade Žgavec, Godovič 41c, Godovič, ki
jo po pooblastilu zastopa Manca Vrečar,
direktorica Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini 42.E, stanovanje št. 42,

Steletova ulica 6, Ljubljana, z identifikacijsko številko 1732-759-42, vpisane pod vl.
št. 1363/42, k.o. Štepanja vas, dne 16. 9.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 16. 7. 1993, sklenjene
med Ljubljansko banko d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, kot prodajalcem, ter
Lampret Ano, Jadranska 2, Ljubljana, kot
kupcem, za garsonjero, št. 42, v 1. nadstropju Steletova 6, Ljubljana, ki ima sedaj
identifikacijsko številko 1732-759-42, vpisano v vl. št. 1363/42, k.o. Štepanja vas.
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 22. 10. 2010
Dn 13228/2007
Os-6560/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vesne Jerman, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vl. št. 2195/157,
k.o. Slape, garaža št. 174, v I. nad., Gt
3/3 Osenjakova ulica, Ljubljana, z ident.
št. 1772-2653-157, dne 14. 4. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, št. Gt 3/3
368/90, z dne 23. 5. 1990, o prodaji garažnega boksa, št. I./174, v garažnem objektu
Gt 3/3, v soseski MS 5,2 Fužine – Ljub
ljana, sklenjene med Gip Gradis Ljubljana
Tozd gradbena operativa Ljubljana, Ulica
Gradnikove brigade 11, ki ga zastopa Zavod
za izgradnjo Ljubljana, Tozd inženiring, Ljub
ljana, Kardeljeva ploščad 21, kot prodajalcem, in Bojano Otorepec, Obala 93, Lucija,
Portorož kot kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2.
1994, o prodaji garažnega boksa št. I./174,
v garažnem objektu Gt 3/3, v soseski MS
5,2 Fužine – Ljubljana, sklenjene med Bojano Otorepec, Obala 93, Lucija – Portorož,
kot prodajalko, in Marijem Škafar, Rusjanov
trg 10, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2010
Dn 9575/2007
Os-6607/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Vujič Zorana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o. Ljubljana, Lili
Novy 34, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini 12.E, stanovanje, št. 12,
Beblerjev trg 8, Ljubljana, vl. št. 384/12,
k.o. Nove Jarše, z ident. št. 2680-1000-12,
dne 14. 9. 2010, izdalo sklep o začetku
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postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe, št. 412-91/87-M, z dne
17. 4. 1987 o prenosu pravice uporabe
na stanovanjih v Novih Jaršah, Fužinah in
Štepanjskem naselju, sklenjene med Občino Ljubljana Moste – Polje, Sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljane in Papirnico
Vevče, n.sol.o. Vevče 50, za stanovanje,
št. 12/I, Beblerjev trg 8, Ljubljana, ki ima
sedaj ident. št. 2680-1000-12, vpisano v vl.
št. 384/12, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Dn 18999/2006
Os-6676/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mari Podgoršek, Vevška cesta 28c, Ljub
ljana, ki jo zastopa Boris Lepša, Slovenska
cesta 55c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičninah, parc. št. 1388/1,
vpisani v vl. št. 1255, parc. št. 1528, vpisani v vl. št. 4210, parc. št. 1525, vpisani
v vl. št. 4209, vse k.o. Kašelj, dne 4. 10.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe, z dne 26. 10. 2001, sklenjene med
Jožefo Podgoršek Berčič, Vevška cesta 44,
Ljubljana (kot darovalko) in Mari Podgoršek, Jakčeva 8, Ljubljana, ter Jožefino Mišič, Zapuže 9a, Begunje (kot obdarjenki),
in sicer za nepremičnine, parc. št. 1388/1,
vpisani v vl. št. 1255, parc. št. 1528, vpisani
v vl. št. 4210, parc. št. 1525, vpisani v vl.
št. 4209, vse k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2010
Dn 15361/2005
Os-6682/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Gardenia Ars Florae d.d., Trg MDB 4,
Ljubljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
poslovni prostor, z ident. št. 67.E, vpisani
v podvl. št. 4506/1, v k.o. Zgornja Šiška,
dne 6. 10 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, odločbe št. 6/3-464-172/83 z dne 1. 12.
1983, za nepremičnino – poslovni prostor
P1, v pritličju, v izmeri 87,65 m2, zdaj z ident.
št. 67.E, vpisani v podvl. št. 4506/1, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
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navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2010
Dn 357/2010
Os-6432/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog predlagateljice Sonje Radović, Krpanova ulica 9, Izola, ki jo zastopa
notarka Nana Povšič Ružić iz Izole, zoper
nasprotnega udeleženca Občino Izola, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, dne 29. 9. 2010
sklenilo: pri nepremičnini, vpisani v podvl. št
2755/4, k.o. Izola, z oznako 4.E, se začne
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
17. 12. 2001, med Petarjem Markovićem,
kot prodajalcem, ter Ratkom Radovićem
in Sonjo Radović, kot kupcema, notarsko
overjene dne 19. 12. 2001, pri notarki Mojci
Tavčar Pasar pod št. Ov I 2446/01, katere
izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Sonje Radović, Krpanova ulica 9, Izola, EMŠO: 1802965965028,
do 7/10.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 166 (466-435/91), sklenjene dne 31. 10.
1991, med Občino Izola, kot prodajalcem,
in Hermanom Dodičem, kot kupcem, overjene dne 23. 12. 1991, pod OV. št. 2251/91;
menjalne pogodbe sklenjene dne 17. 11.
1993 med Patarjem Markovićem in Hermanom Dodičem, overjene dne 17. 11. 1993
pod št. OV I 6022/93; kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 17. 12. 2001 med
Petarjem Markovićem, kot prodajalcem, ter
Ratkom Radovićem in Sonjo Radović, kot
kupca, notarsko overjene dne 19. 12. 2001,
pri notarki Mojci Tavčar Pasar pod št. OV
I 2446/01, katere izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine; ter
sodbe Okrožnega sodišča v Kopru opr. št.
P 389/2006 z dne 7. 1. 2008, pravnomočne
in izvršljive dne 29. 8. 2008.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 9. 2010
Dn 54/2010
Os-6964/10
Pri
Okrajnem
sodišču
v
Idriji,
na predlog predlagatelja Lojzeta Pavšiča,
Gregorčičeva ulica 16, Idrija, teče postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
– odpravka notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne 7. 4. 1999, opr. št. SV 136/99,
sklenjene med prodajalcem Marijanom Bončina in kupcem Lojzetom Pavšičem, EMŠO:
0603954500477, stanujoč Gregorčičeva 16,
Idrija, za prodajo nepremičnine – enosobnega stanovanja, v drugi etaži stanovanjske
hiše v Idriji, Gregorčičeva 16, stoječe na
parceli št. 2588, k.o. Idrija-mesto, ki obsega sobo, v izmeri 16,56 m2 in kopalnico,
v izmeri 2,76 m2, k stanovanju pa spada
še solastninski delež na skupnih delih in
napravah stanovanjske hiše, v kateri se na-
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haja in na fundusu in funkcionalnem zemljišču, parceli št. 2588, k.o. Idrija – mesto, na
podlagi katere bo možna vknjižba lastninske pravice v korist osebe z imenom: Lojze Pavšič, Gregorčičeva 16, Idrija, EMŠO:
0603954500477.
Sodišče s tem oklicem poziva morebitne
imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v roku enega meseca 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 Idriji
dne 17. 11. 2010
Dn 704/2010
Os-6965/10
Pri
Okrajnem
sodišču
v
Idriji,
na predlog predlagatelja Domna Prezlja, Kajuhova ulica 6, Idrija, teče postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – odpravka
notarskega zapisa prodajne pogodbe, z dne
24. 7. 2003, opr. št. SV 345/03, sklenjene
med prodajalko Ano Martini in kupcem Ivanom Aličem, EMŠO: 1104945500232, stanujoč Srednja Kanomlja 44, Spodnja Idrija,
za prodajo nepremičnine – stanovanja, št. 1,
v pritličju stanovanjske stavbe v Idriji, Kajuhova 6, stoječe na parceli št. 1415, k.o. Idrija
mesto, ki obsega hodnik-stopnišče, kuhinjo,
dve sobi in WC, v skupni izmeri 88,40 m2
ter klet (vhodni prostor in dve shrambi), v izmeri 8,25 m2 in drvarnico, v izmeri 1,80 m2,
k stanovanju pa spada še solastninski delež na skupnih delih in napravah stanovanjske stavbe Kajuhova 6, Idrija, ter parceli št. 1415, k.o. Idrija-mesto, na kateri ta
stavba stoji, na podlagi katere bo možna
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom Domen Prezelj, Kajuhova ulica 6,
Idrija, EMŠO: 2607974500441.
Sodišče s tem oklicem poziva morebitne
imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v roku enega meseca 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 Idriji
dne 17. 11. 2010
N 51/2009
Os-6998/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 5/B19-5/81, z dne
18. 5. 1981, sklenjene med SGP Gradbincem Kranj, kot prodajalcem, in Cirilom
Kljunom, Ulica Staneta Rozmana 9, Kranj,
kot kupcem, in aneksa h kupni pogodbi
št. 5/B19-5/81, z dne 24. 12. 1981, za posamezni del z ident. št. 17.E – stanovanje
št. 17, v 5. etaži s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Lojzeta
Horvata 6, Kranj, v izmeri 74,63 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bogdana Novaka, roj. 26. 1. 1964,
Ulica Lojzeta Hrovata 6, Kranj, in Vesne
Novak, roj. 2. 6. 1967, Ulica Lojzeta Hrovata
6, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 11. 2010

Dn 3587/2010
Os-7008/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Peja Jurkića, Slap 1, Tržič, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, z dne 26. 7. 1993,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjsko
zadrugo Gorenjske z.o.o. in kupcem Marijo
Velkavrh, Slap 1, Tržič, za stanovanje v 2.
in 1. etaži, Slap 1, Tržič, označenem z ident.
št. 15.E, vpisanem v vl. št. 766/15, k.o. Lom
pod Storžičem.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Peja Jurkića, Slap 1, Tržič, EMŠO:
2401953500010.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2010
Dn 1237/2010
Os-6881/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Andreje Rot Močnik in Otmarja Močnika,
oba Celovška c. 122, Ljubljana, ki ju zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
pri nepremičnini z ident. št. 76.E, vpisani
v podvl. št. 4263/78, k.o. Zgornja Šiška,
dne 29. 10. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1255, z dne 4. 12. 1971,
o prodaji in nakupu stanovanja, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs, kot
prodajalcem, in Albinom Govekarjem, kot
kupcem, in sicer za stanovanje št. 76, zdaj
z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 4263/78,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2010
Dn 29329/2009
Os-6962/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Puterle Sonje, Brilejeva 20, 1000 Ljubljana in
Puterle Janeza, Brilejeva 20, 1000 Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, ident. št. 74.E, vpisano v podvl.
št. 2756/148, k.o. Dravlje, dne 19. 10. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 82-7198, z dne 31. 3. 1982, sklenjene
med SOZD ZGP GIPOSS, Dvoržakova 5,
Ljubljana, kot prodajalcem in Puterle Sonjo,
Brilejeva 20, 1000 Ljubljana, ter Puterle Janezom, Brilejeva 20, 1000 Ljubljana, ident.
št. 74.E, vpisano v podvl. št. 2756/148, k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
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navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2010
Dn 3997/2010
Os-6963/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Tomiča, Smoletova ulica 12/b, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18/a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, z ident. št. 85.E, vpisani v podvl. št. 4298/85, k.o. Bežigrad, dne
4. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 47-A/93, z dne 5. 10.
1993, sklenjene med Tehgrad, Inženiring in
proizvodnja kabelskih in elektronskih sistemov, p.o., Kamniška 41, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Tomič Dušanom, Smoletova
ulica 12/b, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 85.E, vpisano
v podvl. št. 4298/85, 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 29. 10. 2010
Dn 36588/2010
Os-6996/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Barašina, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, z ident. št. 301.E, vpisani v podvl. št. 3055/178, k.o. Stožice, dne
17. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 79/77-02/01, z dne 18. 3. 1977,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o. 61290 Grosuplje,
Taborska cesta 13, kot prodajalcem, in Košir
Martinom (roj. l. 1947) in Košir Nado (roj. l.
1947) kot kupcema, in sicer za nepremičnino, garažo z ident. št. 301.E, vpisano v podvl. št. 3055/178, k.o. Stožice.
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 19. 11. 2010
Dn 33745/2009
Os-6997/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borislava Todorovića, Jakčeva 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
samska soba št. 304, z ident. št. 78.E, vpisani v podvl. št. 2025/78, v k.o. Moste, dne
29. 10. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalcem in Ljubljansko banko,
Trg revolucije 2, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, samska soba št. 304,
z ident. št. 78.E, vpisani v podvl. št. 2025/78,
v k.o. Moste,
– prodajne pogodbe št. M 728/82, z dne
22. 12. 1982, sklenjene med Ljubljansko
banko, Trg revolucije 2, Ljubljana, kot prodajalcem, in Branislavom Cvetkovičem, Zakotnikova 1, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino, samska soba št. 304, z ident.
št. 78.E, vpisani v podvl. št. 2025/78, v k.o.
Moste,
– prodajne pogodbe z dne 5. 11. 1992,
sklenjene med Petrom Padjanom, Zakotnikova 1, Ljubljana, kot prodajalcem, in Teodorjem Djokićem, Zaloška 234, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 304, z ident. št. 78.E, vpisani
v podvl. št. 2025/78, 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 16. 11. 2010
Dn 33129/2010
Os-7005/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saše
Savića, Trnovska ulica 8, Ljubljana, ki ga
zastopa notarka Eva Simona Tomšič, Kolezijska ulica 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, stanovanje,
z ident št. 3.E, vpisani v podvl. št. 6925/3,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 9. 11. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 20/92 z dne 16. 7. 1992,
sklenjene med družbo Ilirija Vedrog, d.o.o.,
Tržaška 32, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Sonjo Savić ter Sašom Savićem, oba Trnovska 8, Ljubljana (kot kupcema), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 3, zdaj
z ident. št. 3.E, vpisani v podvl. št. 6925/3,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2010
Dn 2988/2010
Os-7006/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Peulić Stanoje, Preglov trg 7, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Ljiljana Besedič
Leštan, Pivovarniška 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini
z ident. št. 1772-1744-177, vpisani v podvl.
št. 2060/177, k.o. Slape, dne 10. 11. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5
408/83 z dne 18. 11. 1983, z aneksom z dne
30. 5. 1985, sklenjene med Mestno občino
Ljubljana kot prodajalcem, ter Marjanom Videtičem, roj. 7. 4. 1958, Leninov trg 9, Ljub
ljana, in Mirico Videtič, roj. 4. 10. 1958, Leninov trg 9, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
nepremičnino dvosobno stanovanje št. 23,
v 2. nadstropju, stavbe ALK-24, na naslovu
Preglov trg 7, Ljubljana, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 8.
1994, sklenjene med Zvoljenk Milanom, roj.
17. 9. 1947, Gulč 10, Vnanje Gorice, in
Zvoljenk Natašo, roj. 26. 4. 1949, Preglov
trg 7, Ljubljana, kot prodajalcema, ter Flego
Mileno, roj. 19. 7. 1960, Kosovelova 53a,
Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino,
dvosobno stanovanje št. 23, v 2. nadstropju, stavbe ALK-24 na naslovu Preglov trg
7, Ljubljana, 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 19. 11. 2010
Dn 3991/2010
Os-7007/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Zavec Štefanije in Zavec Ivana, oba Smoletova ul. 12a, Ljubljana, ki ju zastopa SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin za nepremičnino, z ident. št. 2636-3165-28, vpisano v vl.
št. 4298/28, k.o. Bežigrad, dne 21. 10. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 01/92 z dne 7. 2. 1992, sklenjene med MP Instalacija Ljubljana, Kamniška 48/A, Tegrad, Kamniška 41, Ljubljana,
kot prodajalcem in Njari Brankom, roj. 20. 4.
1962, Smoletova 12, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 2,
v I. nadstropju, v stavbi na naslovu Smoletova 12, Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 13. 4. 1993,
sklenjene med MP Instalacija Ljubljana p.o.,
Kamniška 48/A in Njari Brankom, roj. 20. 4.
1962, Smoletova 12, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 2,
v I. nadstropju, v stavbi na naslovu Smoletova 12, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 19. 11. 2010
Dn 2297/2010
Os-6935/10
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemjiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Habjanič Katje, Fulneška ulica 3, Ljutomer,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani pri podvložku št. 2366/6,
k.o. Ljutomer, pod št. Dn 2297/2010, dne
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10. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 12. 3. 1998, sklenjene med Zavratnik Vido, Fulneška ulica 3,
Ljutomer, kot darovalko in Markovič Majdo,
Ormoška 11/a, Ljutomer, kot obdarjenko, na
nepremičnini, z identifikacijsko številko 6-E,
– stanovanjski prostor št. 2094-6, v 1. in 3.
etaži, v izmeri 57,28 m2, v stavbi z naslovom
Fulneška ulica 3, Ljutomer, z identifikacijsko
številko 2094, stoječi na parceli z identifikacijsko številko 2372/12, vpisani v podvložku
št. 2366/6, k.o. Ljutomer.
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 Ljutomeru
dne 17. 11. 2010
Dn 2244/2010
Os-6936/10
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kunčič Stjepana, Ormoška cesta 11/a, Ljutomer,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani pri podvložku št. 2423/13,
k.o. Ljutomer, pod št. Dn 2244/2010, dne
10. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 12. 1991, sklenjene med Družbenim podjetjem Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava Ljutomer, p.o.,
Ljutomer, Kidričeva ulica 2, Ljutomer, kot prodajalcem ter Kunčič Stjepanom in Juliko, Ormoška cesta 11/a, Ljutomer, kot kupcem, na
nepremičnini, z identifikacijsko številko 13.E
– stanovanjski prostor št. 233-13, v 1. in 5.
etaži, v izmeri 68,65 m2, v stavbi z naslovom
Ormoška cesta 11/a, Ljutomer, z identifikacijsko številko 233, stoječi na parcelah z identifikacijsko številko 2348/2 in 2348/4, vpisani
v podvložku št. 2423/13, k.o. Ljutomer.
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 Ljutomeru
dne 17. 11. 2010
Dn 11688/2010
Os-6931/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Kelca, stanujočega Koroška cesta 116,
Maribor, za vknjižbo skupne lastnine na nepremičnini, parc. št. 1820/2, pripisani vl.
št. 1610, k.o. Koroška vrata, v korist vsakokratnih lastnikov posameznih delov stavb,
Koroška cesta 118, 120, 122 in 124, Maribor; na parc. št. 1801/3 pripisani vl. št. 1610,
v korist vsakokratnih lastnikov posameznih
delov stavbe Koroška cesta 116, Maribor,
in na parc. št. 146/3, k.o. Koroška vrata,
v korist vsakokratnih lastnikov posameznih
delov stavbe Kamniška ulica 30, Maribor,
pod opr. št. Dn 11688/2010 dne 22. 9. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– zemljiškoknjižne izjave z dne 19. 3.
2008, podane s strani stečajnega upravitelja
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SGP Kograd Dravograd d.o.o. – v stečaju,
Mariborska ulica 3, Dravograd, Toneta Kozelja, v kateri je stečajni upravitelj izjavil, da
je bil SGP Kograd Dravograd d.o.o. investitor izgradnje stanovanjskih blokov Koroška
cesta 116, 118, 120, 122 in 124, Maribor in
Kamniška ulica 30, Maribor in da predstavlja
nepremičnina, parc. št. 1820/2, k.o. Koroška vrata, funkcionalno zemljišče k stavbi
z naslovom Koroška cesta 118, 120, 122 in
124, Maribor; parc. št. 180/3, k.o. Koroška
vrata, funkcionalno zemljišče k stavbi z naslovom Koroška cesta 116, Maribor, in parc.
št. 146/3, funkcionalno zemljišče k stavbi
z naslovom Kamniška ulica 30, Maribor, in
da zato prenaša SGP Kograd Dravograd
d.o.o. – v stečaju navedene parcele brezplačno v korist vsakokratnih lastnikov posameznih delov v navedenih stavbah in dovolil, da se vknjiži:
– skupna lastnina na parc. št. 1820/2,
v izmeri 316 m², pripisani vl. št. 1610, k.o.
Koroška vrata v korist vsakokratnih lastnikov posameznih delov stavb Koroška
cesta 118, Maribor, pripisanih v podvl.
št. 1724/1 do 1724/37, k.o. Koroška vrata; Koroška cesta 120, Maribor, pripisanih
v podvl. št. 1741/1 do 1741/32, k.o. Koroška
vrata; Koroška cesta 122, Maribor, pripisanih v podvl. št. 1742/1 do 1742/24, k.o. Koroška vrata in Koroška cesta 124, Maribor,
pripisanih v podvl. št. 1717/1 do 1717/23,
k.o. Koroška vrata;
– skupna lastnina na parc. št. 1801/3 v izmeri 248 m², pripisani vl. št. 1610, k.o. Koroška vrata v korist vsakokratnih lastnikov posameznih delov stavbe Koroška cesta 116,
Maribor, pripisanih v podvl. št. 1740/1 do
1740/26, k.o. Koroška vrata in
– skupna lastnina na parc. št. 146/3 v izmeri 611 m², pripisani vl. št. 1370, k.o. Koroška vrata, v korist vsakokratnih lastnikov posameznih delov stavbe Kamniška ulica 30,
Maribor, pripisanih v podvl. št. 1810/1 do
1810/20, k.o. Koroška vrata.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, 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 predlagano vknjižbo skupne lastnine.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2010
Dn 15748/2010
Os-6932/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Daniela Kurbusa, stanujočega Črtomirova 23,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1801/38,
k.o. Spodnje Radvanje, v korist predlagatelja v višini 2/8 celote, v korist Irene Bračko
v višini 1/8 celote, v korist Edeltraude Čirkovski v višini 1/8 celote, v korist Edvarda
Kurbusa v višini 2/8 celote in v korist Petra Kurbusa v višini 2/8 celote, pod opr. št.
Dn 15748/2010, dne 12. 11. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 523-188/12-4/LA, z dne 16. 10. 1969,
sklenjene med prodajalcem Podjetjem za
visoke gradnje „Stavbar“ Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupcem Kirbus Matejem, stanujočim Subotica, Aleja Maršala
Tita 6, s katero je prodajalec kupcu prodal

enosobno stanovanje, št. 14, v II. nadstropju, velikosti 41,41 m², v JU-ST-IV/10, Goriška ulica 15a v Mariboru, na parc. št. 541,
pripisani vl. št. 1148, k.o. Spodnje Radvanje, in dodatka k tej pogodbi, z dne 31. 3.
1976 o spremembi podatka, da se prodano
stanovanje nahaja v stanovanjskem bloku
JUST/10 na Goriški ulici 15, 15a, na parc.
št. 590 pripisani vl. št. 1148, k.o. Spodnje
Radvanje, da obsega tudi kletni prostor in
da prodajalec dovoljuje na prodani nepremičnini vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca Kirbus Mateja, stanujočega Goriška
ulica 15a, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka, Irene Bračko,
Edeltraude Čirkovski, Edvarda Kurbusa in
Petra Kurbusa.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2010
Dn 15587/2010
Os-6933/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Amalije Očkerl, stanujoče Ulica bratov
Greifov 8, Maribor, zastopane po pooblaščenki Flatmary, Mariji Topolovec s.p., Trg
Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 3415/67, k.o. Pobrežje, pod opr.
št. Dn 15587/2010, dne 11. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 108/1993, z dne 25. 5. 1993,
z aneksom št. A 108/1993, z dne 20. 12.
1995, sklenjene med prodajalcem SKB –
Nepremičnine & Leasing d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, ki ga je zastopal Franci
Gerbec in kupovalko Nevenko Dvoršak, roj.
16. 7. 1964, stanujočo v Mariboru, Praprotnikova 1, s katero je prodajalec kupovalki
prodal stanovanje št. 2, v pritličju, v stavbi
na naslovu Maribor, Ulica bratov Greifov 8,
na parc. št. 1167, pripisani vl. št. 2070, k.o.
Pobrežje, in na prodanem dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 2010
Dn 14649/2010
Os-6934/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Dušana Vujisića, stanujočega Regentova ulica 9, Maribor, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik oče Dragan Vujisić, Regentova
ulica 9, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2302/27, k.o. Tabor, pod opr. št.
Dn 14649/2010, dne 2. 11. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja, št. XI-491/71, z dne
30. 8. 1971, sklenjene med prodajalcem
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Splošnim gradbenim podjetjem Konstruktor
Maribor, Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal
generalni direktor Adolf Derganc in kupcema Miroslavom-Ernestom Zagrajškom in
Vido Zagrajšek, oba Maribor, Ribniška 4,
s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnino, dvosobno stanovanje, št. 26,
v III. nadstropju, severozahod, v stanovanjski stolpnici ST-11, ob Regentovi ulici na
parc. št. 1826/1, k.o. Tabor, in na prodanem
dovolil vknjižbo lastninske pravice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2010
Dn 1263/2010
Os-6999/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
3. 11. 2010 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. IX/93-185, z dne 16. 9. 1993,
katere predmet je nakup stanovanja v bruto
izmeri 65,30 m2, ki se nahaja v Trbovljah,
Bevško 13, v I. nadstropju, stanovanje št. 7,
in k stanovanju pripadajočih stranskih prostorov – klet, sklenjene med prodajalcem
Cementarno Trbovlje, d.d. Kolodvorska c. 5,
Trbovlje, in kupcema Aleksandrom Joštom,
Bevško 13, Trbovlje ter Brankom Joštom,
Ribnik 22, Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Marjane Jošt, Ribnik 22, Trbovlje,
izgubil. Na nepremičnini, ident. št. 104.E,
vpisani v podvl. št. 3299/13, k.o. Trbovlje,
je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice do deleža 1/1.
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 17. 11. 2010

Amortizacije
N 247/2009
Os-6440/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani
na predlog predlagateljice Bojane Glavina,
Linhartova cesta 3, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška družba Irena Kočevar o.p., d.o.o.
iz Ljubljane, teče postopek za razveljavitev
delnic izdajatelja Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, in sicer delnic serije AA,
vrednost 1, in sicer delnic pod št. 001521 in
št. 0011522, št. delnic 2, št. lotov 2. Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo
sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci
iz navedenih listin in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem roku listine
(delnice) predložijo sodišču. Če listine v navedenem roku sodišču ne bodo predložene,
bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 159/2009
Os-6674/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 159/2009 z dne
13. 8. 2009, upnice Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Janku Teranu, Golnik 57, Golnik, zaradi izterjave 1.721,59 EUR s pripadki, se
dolžniku Janku Teranu, Golnik 57, Golnik,
postavi začasnega zastopnika odvetnika
Aljošo Drobniča iz Kranja. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2010
I 197/2010
Os-6420/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Kočevar
Irena, Metelkova 15, Ljubljana, zoper dolžnika Janka Szwanskowsky, Grablovičeva 40,
Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik
odvetnik Aleš Paulin, Kotnikova ulica 12,
Ljubljana, zaradi izterjave 2.374,84 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Szwanskowsky Janku se na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Paulin Aleš, Kotnikova 12, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2010
VL 83739/2010
Os-6749/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d. Dvojezična
firma: Banka Koper d.d. – S.P.A., Pristaniška
ulica 14, Koper – Capodistria, ki jo zastopa
Marija Maja Soban, Pristaniška ulica 14, Koper – Capodistria, proti dolžniku Andreju Klemenčiču, Liminjanska cesta 104, Portorož,
ki ga zastopa odvetnik Hranislav Djurkovič,
Kolodvorska cesta 1, Koper - Capodistria,
zaradi izterjave 1.900,38 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Klemenčiču, Liminjanska cesta 104, Portorož, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Hranislav Djurkovič, Kolodvorska
cesta 1, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2010
VL 93210/2008
Os-6752/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Mi-
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klošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Davorka Panjan, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžnici Violeti Popović, Petersallee 25,
De 13351 Berlin, Nemčija, ki jo zastopa zak.
zast. odv. Dean Bačič, Slomškova 11, Murska Sobota, zaradi izterjave 3.984,74 EUR,
sklenilo:
dolžnici Violeti Popović, Petersallee 25,
De 13351 Berlin, Nemčija, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Dean Bačič, Slomškova 11, 9000
Murska Sobota.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2010
VI 10493/2008
Os-3486/10
V izvršilni zadevi upnice Komunalno
podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj,
zoper dolžnika Vinka Bukovec, Arbajterjeva
ulica 1, Ptuj, zaradi izterjave 365,92 EUR
s pp, je sodišče po predlogu upnika, na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku Vinku
Bukovec postavilo začasno zastopnico odvetnico Heleno Neudauer.
Začasni zastopnik ima v postopku, opr.
št. VI 10493/2008, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dne
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 5. 2010
P 59/2010
Os-6731/10
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. P 59/2010 z dne 5. 11. 2010, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP, neznanim dedičem po umrli Neži Zupan, roj. Vene, nazadnje stanujoči Gorenje
Radulje št. 8, p. Škocjan, in neznanim dedičem po umrlem Francu Zupanu, nazadnje
stanujočem Gorenje Radulje št. 8, p. Škocjan, postavilo začasno zastopnico Alenko
Šintler, univ. dipl. prav., Jablanica 29/a, Boštanj, ki bo zastopala tožence vse dokler ne
bodo sami ali njihovi pooblaščenci nastopili pred sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 5. 11. 2010

Oklici dedičem
D 254/2009
Os-6305/10
Pokojna Matilda Gregorić, nazadnje stanujoča v Republiki Hrvaški, Alibunarska 7,
Zagreb, roj. 26. 3. 1911, je dne 25. 11. 1985
umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
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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
Fišter, Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2010
N 550/2009
Os-6306/10
Po pokojnem Vinku Gregoriću, pok. Vinka, roj. 20. 1. 1942, nazadnje stanujočem
v Republiki Hrvaški, Čanjevo 70a, Visoko, je
dne 23. 9. 2006 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Vena Pilona 14, Koper,
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2010
II D 1835/2009
Os-6767/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek, opr. št. II
D 1835/2009, po pokojnem Josefu Juvanu,
roj. 27. 9. 1876, umrlem 18. 10. 1963, nazadnje stanujočem Podutiška 10, Ljubljana,
neznanega državljanstva.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik naj
ob smrti ne bi bil poročen in naj ne bi imel
potomcev. Imel pa je sestre Marijo Babnik,
Ivano Juvan, Marijano Juvan in Frančiško
Juvan, za katere sodišče predvideva, da so
že pokojne. Potomcev tudi sestre naj ne bi
imele. Drugih podatkov o morebitnih dedičih
po zapustniku sodišče nima. Podatke o dedičih po zap. Josefu Juvanu sodišče potrebuje
zaradi izvedbe zapuščinskega postopka.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2010
D 460/2010
Os-6603/10
Pri Okrajnem sodišču v Novi Gorici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Tond Valentinu, ki je umrl dne 9. 8. 1890,
z zadnjim stalnim prebivališčem Avče 95.
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Iz predloga za uvedbo zapuščinskega
postopka izhaja, da dediči po pok. Tond Valentinu, niso znani.
Pozivamo vse, ki mislijo, da bi prišli v poštev za dedovanje po zapustniku, da se
v roku enega leta od te objave priglasijo tukajšnjemu sodišču. Če se po preteku enega
leta od objave tega oklica ne zglasi noben
dedič, se bo zapuščina zapustnika razglasila za lastnino Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 10. 2010

Oklici pogrešanih
N 2/2010
Os-6572/10
Pri Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni se pod opr. št. N 2/2010 vodi postopek
razglasitve za mrtvega pogrešanca Belak
Rudolfa, roj. 28. 3. 1936, sina Belak Andreja in Belak Rozalije, nazadnje stanujočega Radenci, Radenski Vrh. Predlagateljica
dokazovanja je Perš Dragica, Černelavci,
Liškova ulica 51, Murska Sobota.
Skrbnica za poseben primer je Mira Novak, roj. 1. 12. 1954, stanujoča Jordan 46,
Tropovci, 9251 Tišina.
Pogrešanca pozivamo, da se oglasi in
vse druge, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo sodišču in skrbniku za posebni
primer oziroma predlagateljici v roku treh
mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 19. 10. 2010
N 65/2010
Os-6871/10
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr.
št. N 65/2010 na predlog predlagatelja Borisa Letnarja, Prekmurska 2, Ljubljana, začasno Kamnik pod Krimom 204, Preserje, ki
ga zastopa odvetnica Marjana Manfreda iz
Pirana, nepravdni postopek razglasitve za
mrtvega pogrešanega Marijana Bronislava
Česna, roj. 10. 9. 1921, nazadnje stanujočega Preradovičeva ulica 12, Ljubljana.
Nasprotni udeleženec Marijan Bronislav
Česen je pogrešan od konca druge svetovne
vojne leta 1945, ko se ni več vrnil domov.
Sodišče poziva pogrešenega, da se
oglasi, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti
pogrešanega Marijana Bronislava Česna,
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 5. 11. 2010

N 32/2010
Os-6454/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica,
postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer
Ivana Benso, San Mauro 13, Gorizia, Italija,
ki ga zastopa Center za socialno delo Nova
Gorica.
O pogrešanem, razen izpiska iz rojstne
matične knjige, izpiska iz zemljiške knjige
ter podatkov Generalnega konzulata RS
Trst, da se je pogrešani leta 1922 preselil
v takratno Jugoslavijo, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Bensa
Ivanu, San Mauro 13, Gorizia, Italija, naj to
javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 10. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2010
Os-6969/10
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB4, s spremembami
in dopolnitvami) predsednik Okrožnega sodišča v Kranju objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju
Okrožnega sodišča v Kranju, da predlagajo
kandidate za 150 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kranju.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno
ter osebnostno primeren za udeležbo pri
izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki
jih določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj, v roku 45 dni od
objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Kranju
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

Clean d.o.o. Ljubljana, Šmartinska c.
152, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500014585, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-316817
Dacar Leonora, Klanec 17a, Komenda,
zavarovalno polico, št. 50500025745, izdala
zavarovalnica KD Življenje zavarovalnica,
d.d. gnk-316886
Dacar Miha, Klanec 17a, Komenda,
zavarovalno polico, št. 50500025746, izdala
zavarovalnica KD Življenje zavarovalnica,
d.d. gnn-316887
Gomboš Majda, Petišovci, Lendavska
cesta 12/a, Lendava – Lendva, zavarovalno
polico, št. 50500028032, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnx-316848
Kačič Benjamin, Celovška cesta
144, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601001802, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnx-316852
Kocjan Grozdan, Župančičeva 17, Izola
– Isola, zavarovalno polico, št. 4030200388,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gns-316853
Lajkovič Janez, Kvedrova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500013181, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd-316818
Lajkovič Janez, Kvedrova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500013184, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc-316819
Lajkovič Janez, Kvedrova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500101989, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-316820
Lazar Andrej, Mala vas 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500052848,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d..
gnv-316825
Ljubec Nataša, Vintarovci 26/b, Destrnik,
zavarovalno polico, št. 50500122234, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt-316902
Mandelj Edvard, Velike Češnjice 11,
Šentvid pri Stični, zavarovalno polico, št.
50500122728, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-316851
Mihalinec Marko, Cesta 24. junija
42, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500016060, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnc-316844
Oberžan Kristina, Krasinec 1, Gradac,
zavarovalno polico, št. 41601000813, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-316895
Pavunc Gregor, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500060214,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnn-316858
Vodeb Manuela, Puhtejeva ulica
6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500065187, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gni-316888

Balek Aleksande, Peskovci 12, Šalovci,
spričevalo 8. razreda OŠ Murska Sobota,
izdano leta 1966. gnp-316860
Belak Franc, Kolodvorska ul. 1, Gornja
Radgona, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Kapela, izdano leta 1983 in 1984.
gnb-316920
Bregar Sebastjan, Bevkova 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1999.
gnz-316921
Burkeljc Dragana, Log 25, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1991, izdano na ime Alovjanović Dragana.
gnn-316908
Cvijanović Dragana, Gradišče 21,
Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Ivana
Cankarja, izdano leta 2006. gnf-316866
Cvijanović Milica, Gradišče 21, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja,
izdano leta 2003. gnk-316865
Črešnjevec
Toni,
Strjanci
30/a,
Podgorci, tečaj za varno delo s traktorjem
in traktorskimi priključki, izdano leta 2007.
gnd-316918
Čuk Manuela, Šalamenci 38, Puconci,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2007. gnu-316876
Čurič Maša, Mošnje 82, Radovljica,
potrdilo o uspehu poklicne mature Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta
1998, na ime Zejnić Merima. gne-316821
Demšar Špela, Črneče 54, Dravograd,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Muta, št.
1199, izdano leta 2005. gnv-316850
Florjančič Jožica, Ponikve 33B, Videm
– Dobrepolje, spričevalo od 1. do 4. letnika
Šolskega centra Ljubljana, splošna in
strokovna gimnazija. gnp-316856
Furlan Tina, Ulica Pohorskega bataljona
225, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2005.
gnh-316864
Gulič Andraž, Prešernov trg 1, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, št. II-G 982/S10, izdano leta 2010.
gnd-316868
Jovanovski Irina, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 2007. gnw-316874
Juteršek Lara, Ljubljanska cesta 87,
Domžale, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Šiška, izdano leta 2010. gnx-316898
Juvanc Mojca, Gorica 17, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 4. letnika Tehniško
elektro šole Krško, št. 1616, izdano leta
1981, izdano na ime Preskar Mojca.
gnm-316909

Karlovič Nea, Osvobodilna fronta 12,
Izola – Isola, spričevalo 9. razreda OŠ
Livade Izola, izdano leta 2007. gng-316915
Karlovič Nea, Osvobodilna fronta 12,
Izola – Isola, spričevalo 2. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 2009. gnf-316916
Kenda Gašper, Triglavska 43, Bled,
spričevalo 5. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 2006. gnq-316830
Kos Anka, Savinova 4, Celje, spričevalo
Šolskega centra Celje – gradbeni tehnik,
izdano leta 1991. gns-316857
Kuhar Jernej, Srednja pot 23, Tržič,
spričevalo 2. letnika Tehniškega šolskega
centra Kranj – strokovna gimnazija, izdano
leta 2007. gnt-316827
Kuhelj Nevenka, Zg. Izlake 13, Izlake,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
šole Zagorje ob Savi, izdano leta 2002.
gnv-316900
Lipičnik Leonida, Farčnikova kolonija 63,
Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole Ljubljana,
izdano leta 1998. gnt-316877
Mandelc Nina, Teharska cesta 47,
Celje, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šole za storitvene dejavnosti in logistiko.
gny-316847
Mastnak Nataša, Prožinska vas 32/c,
Štore, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Šentjur, izdano leta 1993.
gnr-316904
Melin Cvetko, Ormoška ulica 11,
Ljutomer, diplomo Srednje strojno tehnične
šole. gno-316882
Mujkić Merima, Pekarniška 6, Izola
– Isola, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske poslovne šole Koper, izdano
leta 2000, izdano na ime Zejnić Merima.
gnj-316812
Mujkić Merima, Pekarniška 6, Izola
– Isola, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano
leta 1999, izdano na ime Zejnić Merima.
gni-316813
Mujkić Merima, Pekarniška 6, Izola
– Isola, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano
leta 1998, izdano na ime Zejnić Merima.
gnh-316814
Pirc Tilen, Brkinska 3, Izola – Isola,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran, izdano
leta 2007. gnf-316891
Ribaš Karin, Petanjci 125, Tišina,
spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci.
gnm-316884
Rozman Uroš, Ojstro 3, Laško, zaključno
spričevalo Šolskega centra Celje – Poklicna
in tehniška gradbena šola, št. 165, izdano
leta 1996. gnr-316879
Rus Lucija, Vitovlje 81, Šempas,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
slaščičarske šole. gnf-316816
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Sapač Mateja, Dolga vas, Vaška ulica 3,
Lendava – Lendva, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Rakičan, izdano
leta 2004 in 2005. gne-316867
Savić
Danijela,
Vilharjeva
25/d,
Ajdovščina, spričevalo 1. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano
leta 1997, izdano na ime Brnatović Danijela.
gnp-316831
Savić
Danijela,
Vilharjeva
25/d,
Ajdovščina, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje kovinarske in prometne šole Koper,
izdano leta 1998, na ime Brnatović Danijela.
gno-316832
Slak Valek Nataša, Tumova ulica 8,
Kozina, obvestilo o uspehu pri splošni maturi
Gimnazije Koper, izdano leta 1996, na ime
Slak Nataša. gne-316842
Smole Jožica, Kot 7, Ljubljana, spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1976, izdano na ime
Svete Jožica. gnm-316834
Strnad Jaka, Ljubljanska cesta 24,
Domžale, maturitetno spričevalo Državnega
izpitnga centra Ljubljana, št. 3734, izdano
leta 2009. gnq-316905
Šabec Jože, Slavina 13, Prestranek,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega
šolskega centra Nova Gorica, izdano leta
1975. gnx-316873
Šivavec Marinka, Dobrava 18, Radeče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Sevnica, izdano leta 1986, izdano na ime
Strnad Marinka. gnb-316845
Valentinčič Nejc, Grajzerjeva 11,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2010. gnh-316889
Vršič Saša, Javornik 51, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne in
tehnične elektro šole Ptuj, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnb-316870
Zupančič Igor, Ulica Ivana Roba 17,
Novo mesto, indeks, Srednješolskega
centra Novo mesto, št. 1204, leto izdaje
1985. gnl-316910
Zver Aleksander, Gaberje, Gozdna
ulica 69, Lendava – Lendva, spričevalo od
1. do 3. letnika SŠGT Radenci – kuhar.
gnw-316824

Drugo preklicujejo
Ahčin Tajda, Ponikve 51a, Videm –
Dobrepolje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Šentvid. gny-316872
Arnaut Denis, Dolinska cesta 60, Koper
– Capodistria, certifikat NPK za varnostnika,
izdan pri Zbornici za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja, izdan leta 2007, z
oznako C588. gnd-316843
Avtoprevozništvo Pivk Robert s.p.,
Planina 207, Planina, licenco, št. 005639/008
za vozilo Mercedes Benz Actros 2540L, z
reg. št. 49-2EG. gno-316907
Balantič Uroš, Čanje 15, Blanca, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500001752010,
izdajatelj Cetis Celje. gnr-316854
Borger-Gremo, storitve d.o.o., Jalnova
ulica 070, Ljubljana, licence, št. GE
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003253/05169, za vozilo Renault Master 2.5
DCI, reg. št. LJ Y6-04T. gng-316815
Božič Anja, Maroltova ulica 16, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnz-316871
Cokan Andrej, Malgajeva ulica 20, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41020009, izdala
Medicinska fakulteta. gnw-316899
Černič Klemen, Ledina 58, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 29007533, izdala
NTF v Ljubljani. gnj-316837
Čolić Danijela, Roška cesta 11,
Ljubljana, preklic potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu, št. 05-52/126-08 z
dne 3. 6. 2008, izdal Univerzitetni klinični
center. gnp-316885
Dacar Neva, Dacarjeva ulica 7, Lesce,
študentsko izkaznico, št. 19439606, izdala
Ekonomska fakulteta. gnc-316894
DMP Franci Krese s.p., Levstikova
23, Trebnje, licenco, št. 009483/009 in
009483/004, za vozilo Renault maskot in
Daf LF FA, z reg. št. NM g3-882 in NM ca
702. gnz-316846
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004514000, iznano na ime Butolen
Kristijan. gnq-316855
Frangež Anita, Starošince 46/a,
Cirkovce, študentsko izkaznico, št.
71156069, izdala Pravna fakulteta Maribor.
gne-316917
Gradmax d.o.o., Pivka, Klenik 038,
Pivka, licenco, št. 001/307424, za vozilo
MAN 26.372DFA, z reg. št. PO E2 749.
gnp-316906
Grujić Filip, Jarška cesta 20, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gni-316838
Hasani
Rexhep,
Gerbičeva
64,
Ljubljana, NPK certifikat »Izvajalec zidanja
in ometavanja«, izvajalcev CPU, Ljubljana.
gnc-316869
Jaklič Daša, Ulica Ilke Vaštetove 20/a,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19422573, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnl-316835
Jarc Gala, Spodnja Slivnica 27,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
26300299, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo Ljubljana. gnk-316811
Jarc Žiga, Vrtojba, Griči 8, Šempeter
pri Gorici, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gns-316828
Kajundžić Refik, Pot k ribniku 18,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za
skladiščnika, izdal Cene Štupar – center za
permanentno izobraževanje. gny-316897
Klimaexpert
d.o.o.,
Vojkova
58,
Ljubljana, licenco, št. GE002619/04845, za
vozilo z reg. št. KK-U1-222. gnn-316833
Korbar Mark, Soteška pot 64, Ljubljana
– Črnuče, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gng-316840
Krajnc Matija, Trčova 59, Malečnik,
študentsko izkaznico, št. 63990248, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnk-316861
Lausegar Uroš, Deteljica 5, Tržič,
potrdilo za voznika spremljevalca izrednih
prevozov, izdano pri Ministrstvu za promet,
št. 1917, leta 2003. gnk-316836

Madžgalj Aleksandra, Krakovo 33,
Naklo, študentsko izkaznico, št. 19360146,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gns-316878
Maks Grad d.o.o., Zgornja Hudinja
034, Celje, licenco, št. GE002392-04627
za tovorno vozilo, z reg. št. CE U9-91E.
gnk-316911
Malis Peter, Škrabčeva ulica 27,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
250204, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnx-316823
Maučec Janez, Vidmarjeva 25, Ljubljana,
licence, št. 613963, izdalo Ministrstvo za
promet, na ime Maučec Janez, leta 1999.
gne-316892
Novak Ipavec Nataša, Miklošičeva
1B, Domžale, študentsko izkaznico, št.
19319917, izdala Ekonomska fakulteta,
izdana na Novak Nataša. gnw-316849
NT – Transport, mednarodni, Moste
002F, Komenda, dovolilnico št. 191/11/3154,
za državo Hrvaško, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnh-316914
Paunovič Marko, Glavarjeva 59,
Komenda, dijaško izkaznico, izdala ERSŠG
v Ljubljani. gnh-316839
Pišek Janez, Vrzdenec 140, Horjul,
študentsko izkaznico, št. 19432734,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gng-316890
Pozvik Mitja, Spodnje Duplice 10,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
19422465, izdala Ekonomska fakulteta.
gnu-316826
Rajšter Tina, Morje 32c, Fram,
študentsko izkaznico, št. 01005349, izdala
Pedagoška fakulteta. gnc-316919
Rutar Maja, Grajska ulica 4, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 01005256, izdala
Pedagoška fakulteta. gnd-316893
Samsa Teja, Smelijevo naselje 32,
Stari trg pri Ložu, študentsko izkaznico,
št. 19423671, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnf-316841
Simončič Mitja, Žabljek 34, Laporje,
študentsko izkaznico, št. 22100140, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnp-316881
Sindikat Gorenjske regije – KNSS,
Cesta maršala Tita 65, PP. 97, Jesenice,
štampiljko pravokotne oblike, vijoličaste
barve, z napisom SINDIKAT DRUŽBE HIT.,
NOVA GORICA VRBA NEODVISNOST,
KNSS. gnh-316822
Slokan Gregor, Male Braslovče 10,
Braslovče, študentsko izkaznico, št.
63970149, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gni-316863
Stošić
Darja,
Ljubljanska
cesta
38B, Vrhnika, študentsko izkaznico, št.
19326081, izdala Ekonomska fakulteta.
gnj-316862
Špruk Miha, Topole 1, Mengeš, dijaško
izkaznico, izdal Šolski center Ljubljana.
gnm-316859
Štaleker Andrej, Legenska cesta 40/a,
Slovenj Gradec, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500009401000, izdajatelj
Cetis Celje. gns-316903
Tajga, d.o.o., Šutna, Šutna 54,
Žabnica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500022719001, izdana na ime Pjanić
Besim. gnv-316875
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Transport Rojko Dejan Rojko s.p., Ulica
Heroja Lacka 031, Lenart v Slovenskih
Goricah, licenco, št. 006544/003, za vozilo
Actros 2540, z reg. št. MB K8-70C in ser.
št. O 0309308. gnj-316912
Urh Matej, Frankopanska ulica 5,
Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Kočevje, št. 0005970483. gnr-316829
Valter Transport Dominik Valter s.p.,
Goriče 061, Golnik, licenco za vozilo MAN
24.372 in reg. št. KR T7-259. gni-316913
Vidic Matej, Nova pot 63, Brezovica
pri Ljubljani, kartice za digitalne tahofrafe,
št. 1070500003282000, izdal Cetis, d.d.
gnz-316896
Žiberna Branko, Srednja vas pri
Šenčurju 18, Šenčur, orožni list, št. OL
0001143, izdala UE Kranj. gnu-316901
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