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Obvestilo
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljub
ljana, Parmova 53, na podlagi petega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS), objavlja delni izid javnega razpisa
za dodelitev koncesij za izvajanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali
na območju Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih sredstev, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 2. 4. 2010
V tabeli so navedena območja občin in
veterinarske organizacije, katerim je bila
dodeljena koncesija na podlagi odločb, ki
so postale pravnomočne do dneva objave
tega seznama v Uradnem listu Republike
Slovenije:
OBMOČJE OBČIN

VETERINARSKA ORGANIZACIJA

Vipava

Veterinarska ambulanta Vipava, Ivan Princes, s. p., Gradiška cesta 10,
5271 Vipava

Celje, Štore, Vojnik in Dobrna

Veterinarski center Celje, d.o.o., Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica

Veterinarski dom Domžale d.o.o., Ihanska cesta 19 a, Zaboršt,
1230 Domžale

Dravograd

Veterinarska postaja Dravograd, d.o.o., Otiški vrh 169,
2373 Šentjanž pri Dravogradu

Idrija in Cerkno

Veterinarska ambulanta Idrija, d. o. o., Otona Župančiča 7 a, 5280
Idrija

Ilirska Bistrica

Veterinarska ambulanta Ilirska Bistrica, d. o. o., Vilharjeva 6, 6250
Ilirska Bistrica

Koper, Izola in Piran

Veterinarska ambulanta Koper, d. o. o., Istrska cesta 13, 6000 Koper

Kamnik in Komenda

Veterina Kamnik, d.o.o., Perovo 20, 1241 Kamnik

Kočevje, Kostel in Osilnica

Veterinarska postaja Kočevje, d.o.o., Roška cesta

Naklo, Kranj, Preddvor in Jezersko

Veterinarska praksa Tenetiše d.o.o., Tenetiše 80, 4204 Golnik

Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica
v Slov. goricah in Sveti Jurij v Slov. goricah

Veterinarska bolnica in lekarniška postaja Lenart, d. o. o., Gradiška
cesta 6, 2230 Lenart

Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej

Veterinarska ambulanta Ljutomer, d.o.o., Razlagova ulica 7,
9240 Ljutomer

Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Solčava
in Rečica ob Savinji

Veterina Mozirje, d.o.o., Cesta na Lepo njivo 10, 3330 Mozirje

Beltinci, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Kuzma, Murska
Sobota, Puconci, Rogašovci, Cankova, Grad in Hodoš

Veterinaria Murska Sobota d.o.o., Markišavska ulica 3,
9000 Murska Sobota

Moravske Toplice

Nabergoj veterinarski inženiring Moravske Toplice, d. o. o.,
Dolga ulica 30, 9226 Moravske Toplice
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OBMOČJE OBČIN

VETERINARSKA ORGANIZACIJA

Nova Gorica, Kanal, Miren - Kostanjevica,
Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Brda

Veterina Gorica, d.o.o., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Šentjernej, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža in
Škocjan, razen naselij Bučka, Dolenje Radulje, Dule,
Gorenje Radulje, Gornja Stara vas, Jarčji vrh, Jerman vrh,
Močvirje, Štrit in Zaboršt

Veterina Novo mesto, d.o.o., Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto

Ormož in Središče ob Dravi

Veterinarska ambulanta Veterinarska postaja Ormož, d.o.o.,
Ljutomerska cesta 25, 2270 Ormož

Postojna in Pivka

Veterinarska postaja Postojna, d.o.o., Gregorčičev drevored 21,
6230 Postojna

Ptuj, Hajdina, Markovci, Destrnik in Juršinci

Veterinarska bolnica Ptuj, d.o.o., Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Kidričevo, Podlehnik in Videm pri Ptuju

KRI & ZA živinozdravniška ambulanta, d.o.o., Cirkovce 50,
2326 Cirkovce

Majšperk in Žetale

Veterinarska ambulanta Majšperk, d.o.o., Lešje 34, 2322 Majšperk

Trnovska vas in Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Veterinarska ambulanta ŽAK, Korent Aleš, dr. vet. med. s. p., Trnovska
vas 42 a, 2254 Trnovska vas

Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Vuzenica in Ribnica
na Pohorju

Veterinarska postaja Radlje ob Dravi, d.o.o., Koroška cesta 49,
2360 Radlje ob Dravi

Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na Koroškem in Prevalje

Veterinarska postaja Prevalje, d.o o., Pri postaji 9, 2391 Prevalje

Sevnica, vključno z naselji Bučka, Dolenje Radulje, Dule,
Gorenje Radulje, Gornja Stara vas, Jarčji vrh, Jerman vrh,
Močvirje, Štrit in Zaboršt

Veterinarska postaja Sevnica, d.o.o., Cesta na grad 14 a, 8290
Sevnica

Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Sežana

Veterinarska ambulanta d.o.o. Sežana, Trg 28. avgusta 3,
6210 Sežana

Mislinja in Slovenj Gradec

Veterinarska postaja Slovenj Gradec, d.o.o., Celjska cesta 126,
2380 Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole

Veterinarska postaja Slovenska Bistrica, d.o.o., Zadružna ulica 1,
2310 Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

Veterinarska postaja Konjice, d.o. o., Ob potoku 2 b,
3210 Slovenske Konjice

Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri

Veterinarska praksa Tenetiše d.o.o., Tenetiše 80, 4204 Golnik

Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje,
Bistrica ob Sotli in Podčetrtek

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah, d.o.o., Rogaška cesta 46,
3240 Šmarje pri Jelšah

Bovec, Kobarid in Tolmin

Veterinarska ambulanta Tolmin d.o.o., Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin

Trebnje

Veterinarska postaja Trebnje, d.o.o., Pekel 8, 8210 Trebnje

Tržič

Veterinarska praksa Tenetiše d.o.o., Tenetiše 80, 4204 Golnik.

Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje

Veterina Šoštanj, d.o.o., Kajuhova 13, 3325 Šoštanj

Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Veterinarska postaja Vrhnika, d.o.o., Pot v Močilnik 17, 1360 Vrhnika

Zagorje ob Savi

ZASVET veterinarska postaja d.o.o., Izlake 48, 1411 Izlake

Prebold, Tabor in Vransko

Farma, veterinarska ambulanta d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 55,
3311 Šempeter v Savinjski dolini

Žalec, Polzela in Braslovče

Savinjska veterinarska postaja d.o.o., Celjska cesta 3 a, 3310 Žalec
Veterinarska uprava Republike Slovenije

Št. 106/10

Ob-7293/10

Popravek
V javnem razpisu za izbor izdajatelja
osrednje revije za Slovence zunaj RS, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/10
z dne 10. 12. 2010, se popravi 11, točka JR
(Razpisna dokumentacija) tako, da se prvi
stavek 11. točke pravilno glasi: »Razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
Urada: www: uszs.gov.si«.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
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Št. 2111-10-0390
Ob-7326/10
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10) in
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809
in 61/08) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje operacij za povečanje
učinkovitosti rabe električne energije
v gospodarstvu za obdobje
2011 do 2013 – UREE1 v okviru
Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve
Učinkovita raba električne energije
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, tel. 01/400-33-11,
faks 01/433-10-31 (v nadaljevanju: MG).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Proračun Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09
s spremembami), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08), Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Energetski zakon
(Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08
in 25/09), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. X435/2009), Uredba Komisije (ES)
št. 800/2008 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), Uredba Sveta (ES), št. 1083/2006,
z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES),
št. 1260/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. 7.
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
Uredba Sveta (ES), št. 1084/2006, z dne
11. julija 2006, o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES),
št. 1164/94 (UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006,
str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1084/2006/ES); Uredba
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371/06,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in

Št.

31/10), Nacionalni strateški referenčni okvir
za obdobje 2007–2013, Operativni program
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (Odločba Evropske Komisije z dne 27. 8. 2007), Odločitev
organa upravljanja o potrditvi instrumenta
Učinkovita raba električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna
raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije št. KS OP
ROPI/6/2/001-0-MG, z dne 14. 12. 2010.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013
– UREE1 (v nadaljevanju: UREE1). Finančne spodbude so namenjene investitorjem
v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih
učinkovitih električnih naprav in regulatorjev
ter krmilno regulacijske opreme.
Javni razpis za sofinanciranje projektov
(v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne
energije.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavno
zakonodajo in veljavnimi predpisi ter navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji
in EU.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list
89/08 in 25/09).
V skladu z navedenim Pravilnikom se
sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena
pravilnika.
3.1 Upravičeni nameni
Namen sofinanciranja je vgradnja elektromotornih naprav, pogonov in sistemov
ter vgradnja energetsko učinkovitih naprav
notranje in zunanje razsvetljave v industriji
in storitvenem sektorju.
Cilj razpisa je povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjšo porabo
električne energije v primerjavi s splošno
vgrajeno opremo.
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen
namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Med upravičene namene sodijo izbrani ukrepi, s katerimi se doseže povečanje
električne učinkovitosti sistemov in naprav
oziroma manjša porabe električne energije
v primerjavi s splošno vgrajeno opremo..
Za določanje manjše porabe se uporabljajo
normativi v skladu s Pravilnikom o metodah
za določanje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10).
Program sofinanciranja UREE1 v industriji in storitvenem sektorju je sestavljen iz
naslednjih vrst ukrepov:
1. vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije
(ES) št. 640/2009),
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2. vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone,
3. vgradnja črpalk, ki morajo biti opremljene s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo oziroma ki imajo indeks energetske
učinkovitosti (EEI), ki se izračuna v skladu
s točko 2 Priloge II Uredbe Komisije (ES)
št. 641/2009, največ 0,23,
4. vgradnja ventilatorjev, ki morajo biti
opremljeni s pogonom standardnega EU
razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo,
5. vgradnja kompresorjev za pripravo
komprimiranega zraka, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda
IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali
mehkim zagonom,
6. vgradnja drugih kompresorjev, vendar ne celotnih hladilnih in klimatskih naprav,
ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom,
7. vgradnja opreme notranje in zunanje razsvetljave, ki lahko vključuje:
– vgradnjo varčnih sijalk oziroma svetil
in z njimi povezanih odsevnikov ter varčnih
svetilk in predstikalnih naprav,
– vgradnjo senzorjev, regulatorjev in
krmilnih sistemov osvetljevanja,
– vgradnjo varčnih in okolju prijaznih
svetilk zunanje razsvetljave.
Tehnični pogoji:
Najmanj za vse aplikacije elektromotornih sistemov in opreme s pogonsko močjo
enako ali več od 15 kW mora biti s strani strokovne svetovalne inštitucije izdelana predhodna analiza oziroma energetski
pregled z oceno upravičenosti investicije.
Navedeni dokument je osnova za projektiranje aplikacije in sestavni del izvedbene
dokumentacije oziroma ID, ki je predložena
v vlogi na ta razpis.
Zagotovi se vgradnja sodobnih varčnih
naprav, izdelanih v skladu s sodobnimi standardi in glede minimalne energetske učinkovitosti elektromotorjev ter samostojnih in
vgrajenih obtočnih črpalk v skladu z Uredbama Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/32/ES (UL L 191,
22. 7. 2005) v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev ter
št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za
okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in črpalk namenjenih vgradnji
v izdelke.
Izjemoma v primeru dokazil o tržni nedostopnosti oziroma nedobavljivosti ali v primeru strokovne utemeljitve s strani neodvisne
strokovne institucije o aplikativni primernosti
tehnično manj zahtevne opreme MG lahko
prizna za upravičeni namen tudi tehnično
manj zahtevno opremo od navedenih minimalnih zahtev za doseganje upravičenega
namena.
Pri obnovi in izboljšanju razsvetljave
se zagotovi vgradnja sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede minimalne energetske učinkovitosti
v skladu zahtevami Uredbe Komisije (ES)
št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za
okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih
sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav,
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visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni
list L 076, 24/03/2009 str. 0017–0044).
V primeru uporabe gospodinjskih svetil
za razsvetljavo se glede energetske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES)
št. 244/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za
okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih
svetil v gospodinjstvu.
Pri določanju prihrankov rabe energije
oziroma normativnih letnih učinkov UREE1
se uporabljajo metode v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 4/2010 s spremembami, v nadaljevanju pravilnik o prihrankih). Uporaba metod
se nanaša na pripravo vloge in smiselno pri
pripravi poročila o rezultatih obratovanja naprav, kolikor podatki o prihrankih ne temeljijo
na spremljanju porabe s standardnimi merilnimi enotami.
Izvedba zunanje razsvetljave mora biti
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list
RS, št. 81/07 in 109/07).
3.2. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški za dobavo
in vgradnjo energetsko učinkovite opreme,
ki je določena v specifikaciji ukrepov s popisom opreme in storitev, ustrezno vsebini
tehničnih specifikacij za pridobitev ponudb
in vsebini predvideno izbrane ene ali več
ponudb za naročilo opreme in storitev za
izvedbo operacije.
Upravičeni stroški (US) za posamezne
ukrepe, ki so predloženi v specifikaciji v vlogi, se omejujejo po kriterijih v nadaljevanju,
pri čemer je P (kW) ….. nazivna pogonska
moč (elektromotorja), in sicer lahko znašajo
največ:

– nabava in vgradnja elektromotorjev P ≤ 20kW

US (€) = 232 ∗ P 0,593

– nabava in vgradnja elektromotorjev P > 20kW

US (€) = 74,1 ∗ P 0,989

– nabava in vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter
krmilnikov elektromotornih naprav
P ≤ 20kW

US (€) = 496 ∗ P 0, 46

– nabava in vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter
krmilnikov elektromotornih naprav
P > 20kW

US (€) = 148 ∗ P 0,877

– nabava in vgradnja črpalk s frekvenčno regulacijo

US (€) = 1343 ∗ P 0, 45

– nabava in vgradnja drugih črpalk

US (€) = 568 ∗ P 0,508

– nabava in vgradnja ventilatorjev:

US(€) =179 ∗ P

in največ 112 €/MWh letnega prihranka

– nabava in vgradnja kompresorjev s frekvenčno regulacijo za
komprimiran zrak
P ≥ 15kW

US (€) = 1475 ∗ P 0,807 ,

sicer za ostale sisteme, vendar ne celotne hladilne in klimatske
naprave

537 €/MWh.
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Pri napravah notranje in zunanje razsvetljave se upošteva:
– nabava in vgradnja varčnih svetilk in
sijalk notranje razsvetljave ter regulatorjev
osvetljevanja 522 €/MWh letnega prihranka,
– nabava in vgradnja varčnih svetilk in
sijalk zunanje razsvetljave ter regulatorjev
osvetljevanja 420 €/MWh letnega prihranka,
– stroški nadzora izvedbe operacije
v višini predračunske vrednosti upravičenih
stroškov za te namene in skupaj ne več
od deleža 2% upravičenih stroškov celotne
operacije.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenega namena. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih
oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se
ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25%
lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.
Neupravičeni stroški:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so
višji od podanih omejitev upravičenih stroškov,
– izdelava projektne in investicijske dokumentacije (ID),
– stroški nadzora izvedbe projekta, ki
presegajo delež priznanih upravičenih stroškov,
– stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav,
– postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole,
nove instalacije pri razsvetljavi),
– izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka),
– DDV, davek na promet nepremičnin in
drugi davki,
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing,
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj
in upravnega postopka, priprave vloge itd.
Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih
sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih
naprav.
3.3. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež
v RS in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte vgradnje in izboljšav elektromotorne pogonske opreme, ki omogočajo
učinkovito rabo električne energije.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna
dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu
zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira
na trgu z drugimi osebami, zavezanci po
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08 in
76/08).
Sredstev na tem javnem razpisu ne more
pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve
pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma
projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih Ministrstva za gospodarstvo ali njegovih izvajalskih institucij.
Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, bo
zavrnjena.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje
od 5. do 9. člena Pravilnika o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije. Prijavitelj postane upraviče-

Št.

nec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa in
je operacija potrjena ter je z njim podpisana
pogodba.
V primeru pogodbenega financiranja1
operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik,
ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavljanju
prihrankov električne energije med partnerjema,
– ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in
brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh,
kjer sta analizirani obe varianti, podpisan
s strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta/pogodbene stranke.
Prijavitelji ne morejo biti podjetja, ki so
upravičenci po javnih razpisih MKGP za
ukrepe PRP 2007–2013.
Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki
proizvaja naprave ali komponente naprav,
ki so del operacije.
Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna kmetijska proizvodnja iz
Priloge I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti in za izdelovanje in trženje pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva.
Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki:
– prijavijo projekt za isti namen, kateri že
vsebuje elemente državnih pomoči in je že
sofinanciran iz drugih sredstev državnega,
lokalnega ali EU proračuna in če skupna
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih
pomoči,
– so v stanju kapitalske neustreznosti
po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07 s spremembami in dopolnitvami),
– ob oddaji vloge za dodelitev spodbude
prejemajo ali so v postopku pridobivanja
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje
korupcije.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili
javnega razpisa in razpisne dokumentacije. V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega javnega razpisa in
razpisne dokumentacije, morajo biti stroški
neskladnega dela operacije opredeljeni kot
neupravičeni stroški operacije.
2. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje, rok za izvedbo znaša največ
1
Partnerja v pogodbenem financiranju sta
pogodbenik/contractor, ki je lastnik in obratovalec novo vgrajene opreme - naprav, in uporabnik oziroma uporabniki naprav oziroma njenih
storitev (= pogodbena stranka).
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6 mesecev, ter določen začetek in konec
operacije. Vrednost operacije (brez DDV)
po tem razpisu mora znašati najmanj, kot je
navedeno v tabeli.
Velikost podjetja
Vrednost operacije
(v skladu s tč. 6.2.1.)
brez DDV
200.000 EUR
Veliko
in več
150.000 EUR
Srednje
in več
120.000 EUR
Mikro ali malo
in več
3. Operacija mora imeti zaključeno
finančno konstrukcijo. Kolikor finančna
konstrukcija v vlogi ne bo zaprta se vloga
zavrne.
4. Vloga za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije. Razpisna dokumentacija
natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in
vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za
operacijo, ki je predmet prijave na razpis.
5. Pri izvedbi operacij mora biti dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja kohezijske politike
v Republiki Sloveniji.
6. Vloga mora biti v celoti izdelana
v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku,
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod
v slovenskem jeziku.
7. Veliko podjetje mora v projektu ali
drugem dokumentu dodatno izkazati še:
a) bistveno razširitev velikosti projekta
zaradi pomoči ali
b) bistveno razširitev obsega projekta
zaradi pomoči ali
c) bistveno povečanje skupnega zneska, potrebnega za izvedbo projekta zaradi
dodeljene pomoči ali
d) da projekt kot tak v zadevni regiji,
ki prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč ne bi bila dodeljena.
8. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa za sofinanciranje operacij
UREE1 za obdobje 2011 do 2013 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna
raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo
tega javnega razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti
po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07 s spremembami in dopolnitvami),
– o označevanju operacij, informiranju
in obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa
upravljanja,
– o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb operacije v skladu s 57. členom
Uredbe 1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upra-
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vljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja
posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno
dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila
dodeljena operaciji,
– o izpolnjevanju zahtev glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o projektu v skladu z veljavnim Navodilom organa upravljanja za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– da operacije pred vložitvijo vloge
ali v primeru velikega podjetja pred izdajo
potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
uredbe EK 800/2008 ni začel izvajati,
– da projekt, ki je predmet tega razpisa ne bo ustvarjal prihodkov od projekta.
Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko MG, v primeru kršitve navedbe, odstopi
od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva
vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do vračila.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in
54/10, v nadaljevanju: uredba o ID).
ID mora vključevati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in
zagotavljanje spremljanja učinkov. Pri pripravi DIIP oziroma ID se upošteva Navodilo
za pripravo in oddajo vloge UREE1, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Minimalna zahtevana vsebina ID je zahtevnosti
ukrepov ustrezen pregled in analiza stanja oziroma dokumentacija o opravljenem
energetskem pregledu za namen operacije
(v smislu dokumenta DIIP – dokumentacija
identifikacije investicijskega projekta, upoštevaje Prilogo 3 razpisne dokumentacije in
v skladu z uredbo o ID) in tehnično tehnološki opis izvedbe v povezavi s specifikacijo
v PRILOGI C vloge, ki mora biti podpisana s strani projektanta ali usposobljenega
energetskega upravljavca.
Za izvedbe operacije vrednosti nad
500.000 EUR mora biti v ID vključen ekonomski del s konstrukcijo financiranja operacije, ki je lahko sestavni del DIIP, izdelanega v skladu z uredbo o ID ter tehnični
elaborat z najmanj osnovnimi elementi investicijskega programa o izvedbi. Obvezna
priloga ali sestavni del tehničnega elaborata je dokument o energetskem pregledu v primeru, da tehnični elaborat temelji
na predhodni izvedbi podrobnega energetskega pregleda.
2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo
pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
surovin),
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– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor tveganj, recikliranje in odlaganje odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
3. Iz tehničnih specifikacij (oz. razpisne dokumentacije) za naročilo opreme, ki
je priloga in sestavni del ID, morajo biti jasno razvidne zahteve za skladnost z upravičenimi nameni tč. 3.1 razpisa.
4. Drugi pogoji
Nepovratna sredstva lahko pridobijo
prijavitelji, ki:
– zoper njih s pravnomočno odločbo
sodišča ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– nimajo neporavnanih obveznosti do
Republike Slovenije.
5. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom
o spodbujanju učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije (Uradni list RS,
št. 89/08 in 25/09). Izvedba projekta, tj. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje
opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis MG, razen za velika podjetja,
kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo
šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008. Če
se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj
iz tega odstavka, celoten projekt ne bo
upravičen do pomoči. Prijavitelj se mora
ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis,
zavedati dejstva, da obstaja možnost, da
njegova vloga ne bo odobrena.
6. Podrobneje so ostale zahteve
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo
podpisana.
8. Oddaja naročil
Prijavitelj mora upoštevati načelo
zagotavljanja konkurence med ponudniki ter skrbnega gospodarja. Za naročila
blaga in storitev, ki presegajo vrednost
20.000,00 EUR brez DDV oziroma
40.000 EUR brez DDV za naročila gradenj
je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe.
Ponudbe predstavljajo del dokumentacije
o operaciji. V primeru neupoštevanja tega
načela lahko pride do zavrnitve zahtevka.
V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot
eno ponudbo, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev.
Upravičenci, ki so zavezanci po zakonu o javnem naročanju naročila oddajo skladno z veljavnim zakonom o javnem
naročanju.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo
dveh meril.
Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije oziroma operacije v pogledu letnih
prihrankov energije (iz naslova operacije)
oziroma letnega zmanjšanja porabe elektrike glede na celotne stroške operacije.

letno zmanjšanje porabe elektrike
Učinkovitost investicije [kWh/leto/€] = ---------------------------------------------------------------celotni stroški operacije
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Učinkovitost investicije [kWh/leto/€]

Št.

Št. točk

≥ 10

60

≥ 5 – < 10

40

≥2–<5

20

≥1–<2

10

Drugo merilo za izbor je celovitost ukrepov za učinkovito rabo elektrike prijavitelja na osnovi letnih prihrankov iz naslova
operacije v primerjavi s celotno letno rabo
elektrike, ki se nanaša na porabo pred izvedbo operacije na vseh lokacijah, s katerimi prijavitelj upravlja in so delno ali v celoti
upoštevane v operaciji.
letno zmanjšanje porabe elektrike
Celovitost ukrepov za UR elektrike [%] = -----------------------------------------------------------------------celotna letna raba elektrike
pred izvedbo operacije

Celovitost [%]

Št. točk

≥ 30

40

≥ 20 – < 30

30

≥ 12 – < 20

20

≥ 8 < 12

10

Vloga mora z vsoto po obeh merilih doseči najmanj 30 točk, drugače se zavrne.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena
po vrstnem redu glede na seštevek števila
točk. Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru,
da je število doseženih točk za dve ali več
prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo
ugotovljeno učinkovitost investicije.
6. Višina sredstev:
6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu:
Nepovratna sredstva so namenska
sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena
v Operativnem programu razvoja okoljske
in prometne infrastrukture 2007–2013, razvojna prioriteta Trajnostna energija, prednostna usmeritev Učinkovita raba električne
energije.
Financiranje se izvaja na podlagi sheme
državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. X435/2009),
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe
za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša
6.500.000 EUR in sicer:
– 5.525.000,00 – PP 9622 Trajnostna
energija – 07-13 – EU,
– 975.000,00 – PP 9624 Trajnostna energija – 07-13 – slovenska udeležba.
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V proračunu Republike Slovenije so
sredstva zagotovljena:
– za leto 2011 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU: v višini 1.700.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba: v višini
300.000,00 EUR,
– za leto 2012 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU: v višini 1.700.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba: v višini
300.000,00 EUR,
– za leto 2013 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU: v višini 2.125.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba: v višini
375.000,00 EUR.
Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Kohezijski sklad v 85%
deležu.
6.2. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih
vrednosti upravičenih stroškov investicije,
največ:
– 30% za velika podjetja,
– 40% za srednja podjetja,
– 50% za mikro/mala podjetja.
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev
finančne spodbude, upravičenih stroškov
ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti
državne pomoči. Pri dodelitvi nepovratnih
sredstev bo MG upoštevalo tudi proračunske omejitve. Sredstva na razpisu lahko
ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega
sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.Upravičenec mora
prispevati lastna sredstva v višini najmanj
25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev.
Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje,
s priloženimi originalnimi računi oziroma
drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov
mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za
skladnost z upravičenimi nameni tč. 3.1 razpisa. Zahtevku morajo biti priložena dokazila
o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev
ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga
1 k pogodbi) ki podaja bistvene podatke
o operaciji. Višina sofinanciranja je določena
z višino v zahtevku izkazanih upravičenih
stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Upravičenec mora najkasneje v enem
letu ter v naslednjih dveh letih po oddaji
zahtevka za sofinanciranje na MG dostaviti letno poročilo z obratovalnimi podatki
in o doseženih prihrankih, ki ga je sestavil
na osnovi knjigovodstva porabe in obratovalnih stroškov oziroma obratovalnega
monitoringa za okvir operacije UREE1. Tri
leta po izstavitvi zahtevka za sofinanciranje
mora upravičenec po končanju obračunske
sezone oziroma po pripravi letne poslovne
bilance in najkasneje do 15. marca dodatno
dostaviti na MG izpolnjen obrazec Priloge 3
k pogodbi: Poročilo o rezultatih obratovanja
energetsko učinkovitih električnih naprav.
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Kolikor rezultati za primerljiv obseg produkcije brez posebej utemeljenega razloga,
niti do višine 80%, ne izkazujejo načrtovanega zmanjšanja rabe ali upravičenec
ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge
3 k pogodbi, mora upravičenec vrniti vsa
prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila.
MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja.
Sredstva za vse neupravičene stroške
mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje
velja tudi za eventualno povečane neupravičene stroške, ki bi izhajali iz sklepa MG,
ki posameznim stroškom iz vloge ni priznal
statusa upravičenosti.
6.2.1. Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga
1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 37; priloga 1 je
priložena razpisni dokumentaciji). Osnovna
merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota
podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo
tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah kakor tudi samostojni
podjetniki posamezniki. V spodnji tabeli so
prikazane osnovne vrednosti posameznega
merila.
Velikost podjetja

Število zaposlenih

Letni promet

Veliko

250 in več

več kot 50 MIO EUR

ali

več kot 43 MIO EUR

Srednje

manj kot 250

do 50 MIO EUR

ali

do 43 MIO EUR

Malo

manj kot 50

do 10 MIO EUR

ali

do 10 MIO EUR

Mikro

manj kot 10

do 2 MIO EUR

ali

do 2 MIO EUR

7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge
na razpis MG, pri velikih podjetjih pa pred
prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev
iz 8. člena uredbe EK 800/2008, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Izdatki, ki bodo nastali po 30. 9. 2013
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Operacija se mora fizično in finančno
zaključiti najkasneje 30. 9. 2013.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letih 2011, 2012 in 2013.
V vlogi na javni razpis je treba časovno
opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo
v letu/letih izvajanja investicije, glede na rok
30.9. za izstavitev zahtevka za tekoče leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za
izplačilo s strani upravičenca na MG), se
zaključi 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke,
posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Organa upravljanja, niso več mogoča.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
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dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MG (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! –
Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije
– UREE1« ter polnim naslovom prijavitelja
v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice.
V primeru obsežnejše dokumentacije je
potrebno mape oziroma fascikle z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako
opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis
prijavlja več delov projekta na več lokacijah,
ki so lahko zaključena celota in se nanašajo
po tem razpisu na istega upravičenca (npr.
smiselna količinska razširitev ukrepov), le te
lahko združi v združeno operacijo in pripravi skupno vlogo. V nasprotnem prijavitelj(i)
pripravi(jo) posamezne vloge kot posamezne operacije, ki jih vsako predloži v svoji
ovojnici.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti
oddane najkasneje do 12. 1. 2011, sicer
bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog
ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev
na predhodnem odpiranju.
Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so: 2. 3. 2011, nadalje v trimesečnih
razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu. Vloge, ki bodo prispele za naslednja
odpiranja, bodo obravnavane le v primeru,
če razpisana sredstva ne bodo porabljena
na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG
v Uradnem listu ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge prejete
za naslednje odpiranje po objavi obvestila
o porabi sredstev bodo s sklepom zavržene
kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 6. 3. 2013.
9. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MG v prostorih MG, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se
bo začelo izvajati najkasneje 18. 1. 2011.
Naslednja odpiranja vlog se bodo pričela
najkasneje šesti delovni dan po roku, do katerega so morale biti predložene vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno
v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali
v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno
zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo
vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Prijavitelj
vloge ne more dopolnjevati z dokumenti, ki
so bili izdani po poteku roka za oddajo vloge
za konkretno odpiranje. Nepopolna vloga, ki
jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni,
se zavrže.
10. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od skrajnega roka za
dopolnjevanje vlog. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev,
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bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa
pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo
štelo, da so umaknili vlogo za dodelitev
sredstev.
11. Upravni spor
Zoper odločitev MG o vlogi za dodelitev
sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana,
v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno vložena na sodišču ali
pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži
v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se
izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
V upravnem sporu je na podlagi Zakona
o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08)
ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 6111, v znesku
148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni
pod račun sodišča, določen za plačevanje
taks.
12. Razpisna dokumentacija
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko prosilci dobijo na spletnih straneh,
»http://www.mg.gov.si/« v rubriki Razpisi.
Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi
s pisnim zahtevkom, po faksu 01/400-33-99
ali po elektronski pošti na naslovih: jozef.pogacnik@gov.si in jani.turk@gov.si do objave
o porabi sredstev.
13. Dodatne informacije: kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Jožef Pogačnik
in mag. Jani Turk. Morebitna vprašanja je
mogoče posredovati kontaktnima osebama
po elektronski pošti: jozef.pogacnik@gov.
si in jani.turk@gov.si oziroma po faksu:
01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 197/2010
Ob-7279/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2011
in 2012 (Uradni list RS, 96/10) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, 50/07, 114/07, 61/08
in 99/09) Urad Vlade RS za komuniciranje
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
informativno-komunikacijskih
in izobraževalnih dejavnostih
nevladnih organizacij v letu 2011
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Urad).
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo
pri osveščanju, informiranju, izobraževanju
in vključevanju prebivalcev Slovenije v javno razpravo o nekaterih aktualnih vladnih in
evropskih tematikah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavale naslednja vsebinska področja:
– Prihodnost Evropske unije in Slovenije
Sklop A
Evropska unija in s tem tudi Slovenija se
v času globalizacije soočata s številnimi razvojnimi izzivi. Institucionalne spremembe,
finančna in gospodarska kriza, spopadanje
z brezposelnostjo, podnebne spremembe in
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drugi okoljski problemi, zagotavljanje zanesljivejših in okolju prijaznejših virov energije,
nadaljnja širitev, migracije, varstvo človekovih pravic itd. terjajo nove napore pri iskanju
rešitev in so priložnost za razmislek o temeljih za pripravo novih razvojnih dokumentov.
Evropska komisija je marca 2010 objavila
dokument Evropa 2020, kjer je v ospredje
postavila tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo: pametna rast, trajnostna
rast in vključujoča rast. Dokument Evropa
2020 predlaga sedem vodilnih pobud, s katerimi želi spodbuditi napredek na vsakem
od prednostnih področij, določila pa je tudi
krovne cilje, ki bodo hkrati usmerjali dejavnosti držav članic in Komisije.
Naslednje leto bo v Sloveniji začel teči
proces priprave nove Strategije razvoja Slovenije. Eno od izhodišč za njeno pripravo
prav gotovo predstavlja dokument Evropa
2020. Med okvirom, ki ga določajo sprejete usmeritve EU in med različnimi pogledi, kako zasnovati nacionalno strategijo, je
treba poiskati skupne točke za doseganje
širšega družbenega konsenza.
Z razpisom želi Urad podpreti projekte,
ki bodo na različnih ravneh spodbujali demokratično izmenjavo mnenj in predlogov
o dilemah nadaljnjega razvoja Slovenije
v kontekstu Evropske Unije, o prioritetah
slovenske razvojne usmeritve in potrebnih
strukturnih reformah ter omogočili kritičen
razmislek o odločitvah in politikah, ki vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev Slovenije.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo
omogočili široko javno razpravo med civilno družbo, strokovnjaki, gospodarstveniki, predstavniki Vlade RS, lokalnih oblasti
in evropskih institucij ter se bodo vsebinsko
nanašali na:
– sedem vodilnih pobud, opredeljenih
v dokumentu Evropa 2020 in možnost njihovega smiselnega vključevanja v novo
Strategijo razvoja Slovenije ter
– iskanje skupnih točk in širšega družbenega konsenza med različnimi izhodišči za
pripravo Strategije razvoja Slovenije.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije
(Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop A), objavljene na: http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2011/.
– Evropsko leto prostovoljstva
V državah EU se s prostovoljstvom
ukvarja na milijone ljudi vseh starosti, ki
dajejo pozitiven prispevek družbi tako, da
del prostega časa posvetijo delu na socialnem, izobraževalnem, zdravstvenem,
kulturnem, okoljskem in na mnogih drugih
področjih. Evropska unija je, z namenom
spodbujanja in ustvarjanje ugodnih pogojev
za prostovoljstvo ter krepitve ozaveščenosti o koristih in pomembnosti prostovoljstva,
razglasila leto 2011 za Evropsko leto prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje aktivnega
državljanstva. Prostovoljstvo je aktiven izraz
participacije v civilni družbi, ki krepi skupne
evropske vrednote in zagotavlja družbeno
povezanost. Poleg tega ima prostovoljstvo
velik, a še ne dovolj izkoriščen potencial
za socialni in gospodarski razvoj Evrope.
Tudi v Sloveniji ima prostovoljsko delo dolgo tradicijo, v časih zaostrenih ekonomskih
in družbenih razmer pa je njegova vloga še
pomembnejša, saj prispeva k medsebojni
solidarnosti, zniževanju revščine, socialni
vključenosti, medgeneracijskemu dialogu in
višji zaposljivosti prebivalstva.
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Urad želi podpreti projekte, ki bodo mlade spodbujali in usposabljali za izvajanje
prostovoljskega dela ter jih vključili v izvajanje prostovoljskih aktivnosti na spodaj navedenih področjih. Zaželeno je, da se mlade spodbuja tudi preko spletnih socialnih
skupnosti.
V tem okviru bo urad podprl:
Sklop B1 – projekt, ki bo zajel mlade
na nacionalni ravni in bo namenjen krepitvi
medgeneracijske solidarnosti;
Sklop B2 – projekte, ki bodo zajeli mlade na regijski oziroma lokalni ravni in bodo
namenjeni pomoči osebam, ki se srečujejo
z revščino in socialno izključenostjo.
V sklopu B1 bo imel prednost projekt
z animacijskim potencialom in komunikacijsko podporo.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije
(Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop B), objavljene na: http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2011/.
– Boj proti trgovini z ljudmi
Sklop C1 – Projekt namenjen mladostnikom
Evropska komisija ocenjuje, da tokovi
trgovine z ljudmi na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi letno, med
njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže
trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med
katerimi so tudi državljani in državljanke Slovenije. V skupino posebno ranljivih kategorij
oseb, potencialnih žrtev trgovine z ljudmi
spadajo otroci in mladostniki.
Urad želi podpreti projekt, ki bo mladostnike (učence tretje triade osnovne šole in
srednješolce) osveščal o nevarnostih trgovine z ljudmi in o načinih novačenja ter jih
usposobil za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega
obnašanja.
Prednost bo imel projekt, ki bo mladostnikom v različnih krajih Slovenije približal
tematiko na način, ki jim je blizu in ki bo
mlade dosegal tudi preko spletnih socialnih
skupnosti.
Sklop C2 – Projekt namenjen tujim delavcem
V času gospodarske krize se povečuje
povpraševanje po ceneni delovni sili, povečujejo se težave s pravičnim plačilom za
opravljeno delo, zamude oziroma neizplačila plač, kršitve na področju zaposlovanja in
dela tujcev, grožnje z izgubo delovnih dovoljenj, pojavljajo se fiktivni posredniki dela,
povečujejo se nezakonite migracije. Kriza
je tudi generator kriminalnih aktivnosti za
potrebe grobega izkoriščanja delovne sile,
zlasti tujih delavcev v gradbeništvu, gostinstvu in kmetijstvu, ob tem pa se zastavlja
tudi vprašanje prisilnega dela in morebitne
prepletenosti s pojavom trgovine z ljudmi.
Urad želi podpreti projekt, ki bo:
– delavcem nudil informacije za učinkovito uveljavljanja in varstvo njihovih pravic,
– delavce osveščal s ciljem zaščite pred
izkoriščanjem,
– opozarjal na morebitno prepletenost
izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino
z ljudmi,
– identificiral morebitne žrtve, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito.
Prednost bo imel projekt, ki bo zagotavljal neposredno komunikacijo s tujimi delavci v različnih krajih Slovenije in vključeval
tudi druge deležnike, ki si prizadevajo za
učinkovito podporo in varstvo pravic tujih
delavcev.
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Glej 2. točko razpisne dokumentacije
(Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop C), objavljene na: http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2011/.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona
o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo
uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.
Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2011 in
bodo končani do 31. oktobra 2011.
Vlagatelj lahko na razpis prijavi največ
dva projekta.
Posamezen projekt se lahko nanaša
samo na en vsebinski sklop.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta (usklajenost
ciljev projekta s predmetom razpisa, vsebinska kakovost projekta, doseganje ciljnih
javnosti (do 65 točk);
2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo
projekta (do 6 točk);
3. Prizadevanja za zmanjšanje izpustov CO2 (1 točka);
4. Stroškovnik projekta: preglednost
in jasna konstrukcija stroškov in prihodkov,
racionalnost porabe finančnih sredstev (do
15 točk);
5. Reference organizacije, nosilca in
sodelavcev projekta (do 10 točk);
6. Delovanje v javnem interesu (3 točke).
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa
v letu 2011 namenil 90.000 EUR, od tega
za:

Sklop A
Sklop B1
Sklop B2
Sklop C1
Sklop C2

EUR
30.000
15.000
30.000
7.500
7.500

Če ostane del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek
sofinanciranja:

Sklop A
Sklop B1
Sklop B2
Sklop C1
Sklop C2

EUR
6.000
15.000
5.000
7.500
7.500

6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov: Urad
Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva
25, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane

osebno, morajo biti oddane na naslov Urada
najkasneje do torka, 18. januarja 2011, do
14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne
upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele na
ovojnici poštni žig z dne 18. januarja 2011.
Vlogo natisnite obojestransko in je ne
spenjajte s spiralo.
Vlogo pošljite v zaprtem ovitku, ki mora
biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis
NVO 2011 – sklop (navedite A, B1, B2, C1
ali C2) «. Vlagatelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno označiti, na kateri
sklop se prijavlja.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v sredo,
19. januarja 2011, v prostorih Urada, in ne
bo javno. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija vlagatelje pozvala, da vloge
dopolnijo. Vloge ne morejo biti dopolnjene
z vsebinsko dopolnitvijo, ki spreminja dokumentacijo o predlaganih aktivnostih.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog,
ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz
2. točke javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila
točk strokovne komisije (gl. prvi odstavek
4. točke razpisne dokumentacije).
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom direktor Urada, na
podlagi predloga strokovne komisije.
Osebni podatki bodo uporabljeni in varovani v skladu z veljavno zakonodajo.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: organizacije,
ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje
v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.
9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju.
O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča direktor Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od prejema
sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno
s sklepom v roku 15 dni. Sklep o pritožbi
vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.evropa.gov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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in http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja – točka 2f. Naročite
jo lahko na tel. 01/478-26-21, vsak delavnik, med 9. in 15.30, ali na e-naslov: lidija.
herek@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba:
Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati
spletno stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Št. 1515-10-0046
Ob-7287/10
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02),
Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje
projektov na področju enakih možnosti žensk
in moških (Uradni list RS, št. 80/03), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09, 29/10 in 56/10) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
za leto 2011
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov na področju enakih
možnosti žensk in moških, ki jih bo v letu
2011 financiral Urad za enake možnosti.
Urad bo projekte prijaviteljic in prijaviteljev,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenil
glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločil o višini sredstev,
s katerimi bo sofinanciral izbrane projekte.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1. Spolno nasilje
a) Preventivni, ozaveščevalni in spodbujevalni in svetovalni projekti
b) Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj različnih skupin strokovnih delavk/delavcev za večjo občutljivost za delo z žrtvami spolnega nasilja.
2. Posebne skupine žensk (npr. Rominje,
kmečke ženske, invalidke, starejše ženske,
mlade ženske itd.)
a) Preventivni, ozaveščevalni, spodbujevalni in svetovalni projekti
b) Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj različnih skupin strokovnih delavk/delavcev za večjo občutljivost za delo s posebnimi skupinami žensk.
3. Splošno - enake možnosti žensk in
moških:
a) Projekti, namenjeni ozaveščanju o različnih pravicah s področja enakih možnosti
žensk in moških, pomenu enakosti spolov,
odpravi stereotipov in krepitvi vloge žensk;
b) Projekti, namenjeni prepoznavanju
različnih oblik neenakosti žensk in moških;
c) Preventivni, spodbujevalni in svetovalni projekti s področja enakih možnosti
žensk in moških.

Št.

d) Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj različnih skupin strokovnih delavk/delavcev za večjo občutljivost za področje enakosti spolov.
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 23.000,00 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, in sicer od
datuma podpisa pogodbe do najkasneje
2. 11. 2011. Urad ne bo sofinanciral aktivnosti, izvedenih pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju.
V. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi
ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote.
Na razpisu lahko sodelujejo samo pilotski projekti, ki niso del rednega programa
organizacije in ki se izvajajo prvič.
Prijavitelj/prijaviteljica, ki bo navajal napačne ali zavajajoče podatke ali bo prijavil
projekt, ki ni pilotski, bo izločen iz obravnave.
VI. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila ob
primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov:
1. jasnost opredeljenih ciljev v skladu
s predmetom razpisa
2. učinkovitost metod dela
3. jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine
4. prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov
5. prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov
6. prispevek k izobraževanju in ozaveščanju o pomenu enakosti spolov
7. prispevek k odpravi stereotipov glede
vloge spolov v družbi
8. prispevek k spodbujanju enakosti spolov
9. novi pristopi k spodbujanju enakosti
spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk
in moških
10. ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta
11. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov
12. skladnost odhodkov z načrtovanimi
dejavnostmi
13. nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta
14. reference (s področja enakosti spolov) nevladne organizacije
15. reference (s področja enakosti spolov) nosilke/nosilca projekta
16. reference (s področja enakosti spolov) sodelavk/sodelavcev projekta.
VII. Razdelitev sredstev.
Pri ocenjevanju projektov bo komisija
upoštevala Merila za izbor projektov iz VII.
točke tega razpisa in projekte razvrstila glede na doseženo število točk. Projekti bodo
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nato sofinancirani do porabe sredstev glede
na vrstni red doseženega števila točk, in sicer po naslednjem ključu:
0–15 točk: ni sofinanciranja,
15,33–18 točk: do 60 % od zaprošenih
sredstev,
18,33–21 točk: do 70 % od zaprošenih
sredstev,
21,33–24 točk: do 80 % od zaprošenih
sredstev,
24,33–27 točk: do 90 % od zaprošenih
sredstev,
27,33–30 točk: do 100 % od zaprošenih
sredstev.
V primeru, da za zadnji sofinancirani projekt ne bo na razpolago dovolj sredstev glede na razmerje med zaprošenimi in odobrenimi sredstvi, bo Urad prijaviteljici/prijavitelju
ponudil preostanek sredstev pod pogojem,
da predstavlja preostanek sredstev vsaj 50
% zaprošenih sredstev. Če bo prijaviteljica/prijavitelj zavrnil ponudbo, bo Urad pod
enakimi pogoji sredstva ponudil naslednji
prijaviteljici/prijavitelju glede na vrstni red
pridobljenih točk.
Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80 % celotne vrednosti projekta, vendar
ne več kot 4.000 EUR. Projekti prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov ali bodo zaprosili
za višji delež ali višji znesek, bodo izločeni iz
nadaljnjega ocenjevanja. Višina dodeljenih
sredstev za sofinanciranje posameznega
projekta, ne glede na razdelitvena merila,
ne more presegati 4.000,00 EUR.
Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja izbranega projekta, kar obsega
stroške dela redno zaposlenih in materialne
stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela
izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce
(upravičeni stroški). Urad sofinancira delo
na projektu največ do višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro in največ do višine 70 EUR bruto/uro za predavateljsko uro
(predavanje, vodenje delavnice). Urad ne
bo sofinanciral tistih stroškov, ki jih v skladu
s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati (npr. investicije).
Direktorica urada bo na predlog strokovne
komisije, ki vodi postopek javnega razpisa (v
nadaljevanju: strokovna komisija), sprejela
sklep o sofinanciranju posameznih projektov
in sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov za leto 2011. O pritožbah zoper prejete
sklepe bo odločala direktorica Urada.
Urad bo pri izbranih projektih opravil
nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih
sredstev ter nadzor nad izvedbo aktivnosti,
opredeljenih v obrazcu Projekt/2011 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2011«.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo
oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2011
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov za leto 2011«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2011«
(Obrazec Projekt/2011) z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem
levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik),
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik,
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave
(točka F obrazca Projekt/2011), če izjave ne
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podpiše odgovorna oseba (pri zavodih) oziroma zastopnica/zastopnik (pri društvih).
Obrazec Projekt/2011 in njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku in
treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo
pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko
tiskanje (fotokopiranje), vloge ne smejo biti
vezane s spiralo.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2010«
(Obrazec Projekt/2011), bodo izločene iz
postopka ocenjevanja. Obrazca ni dovoljeno
spreminjati niti po vsebini niti po obliki.
IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali po pošti.
Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo
biti oddane v zaprti ovojnici, s priporočeno
pošiljko, na naslov Urad za enake možnosti,
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne
odpiraj – Prijava – Razpis NVO«. Na hrbtni
strani morata biti napisana naziv in naslov
prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev prijav je do vključno
14. 1. 2011. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 14:30
oddana Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna
komisija, če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8 dni od
odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje
pozvala, da do določenega roka dopolnijo
prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku,
bo prijava izločena kot nepopolna.
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljicam/prijaviteljem, zato morajo biti na hrbtni
strani kuverte opremljene z naslovom pošiljateljice/pošiljatelja.
Posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko
prijavi največ en projekt in je lahko sodelujoča organizacija pri največ dveh prijavljenih projektih. Prijaviteljice/prijavitelji, ki bodo
prijavili več kakor en projekt oziroma bodo
sodelujoča organizacija pri več kakor dveh
projektih, bodo z vsemi prijavami izločeni iz
obravnave.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka vsem
zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh Urada za enake možnosti, http://www.
uem.gov.si, ali na sedežu Urada za enake
možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana, kjer jo
zainteresirane/zainteresirani lahko dvignejo
vsak delovni dan, od 9. do 1430.
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– pojasnilo o upravičenih stroških,
– obrazec Projekt/2011 »Prijava na javni
razpis za sofinanciranje projektov za leto
2011«,
– vzorec pogodbe,
– točkovnik,
– obrazec za delno poročilo,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega
dela (Poročilo Delo/2011),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2011).
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirane/zainteresirani vsak delovni dan, od 9. do 15. ure,
na tel. 01/ 478-14-80 (Sonja Robnik ali
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Tatjana Strojan) oziroma prek e-pošte
gp.uem@gov.si.
XII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem
prijav bo strokovna komisija pričela 17. 1.
2011. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIII. Izid razpisa
Prijaviteljice/prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje do 28. 2. 2011.
XIV. Sklenitev pogodbe
Urad za enake možnosti bo z nevladnimi
organizacijami, izbranimi na tem razpisu,
sklenil pogodbe. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem
primeru se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev
sredstev. Posamezna pogodba začne veljati
z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Ob-7298/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1
in 77/10 – ZSFCJA) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011) Urad Vlade Republike
Slovenije za narodnosti objavlja
javni razpis
»Finančna podpora lokalnim radijskim
oddajam za Rome v letu 2011 (JRLROR2011)«
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Urad Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
2. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave in predvajanja romskih oddaj v smeri:
– uravnoteženega prikazovanja romske
tematike iz različnih zornih kotov (z vidika
Romov, večinskega prebivalstva, državnih
organizacij, države, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti);
– utrjevanja in ohranjanja narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;
– vključevanja Romov v pripravo in predvajanje oddaj;
– vplivanja na večinsko prebivalstvo
v smislu (večje) tolerantnosti do Romov in
njihovih vrednot ter spodbujanje Romov
k spoštovanju vrednost večinskega prebivalstva.
3. Predmet javnega razpisa je finančna podpora lokalnim radijskim oddajam za
Rome, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo lokalne radijske postaje, ki v Republiki Sloveniji pripravljajo romske radijske oddaje.
5. Pomen izrazov: programi so redne
naloge in aktivnosti, ki jih prosilec izvaja
vsako leto in predstavlja njegovo trajno dejavnost.
6. Pogoji sofinanciranja
Finančno podporo lahko prejmejo prosilci, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da so vpisani v razvid medijev,
– da pripravljajo in predvajajo lokalno
radijsko ali televizijsko oddajo za Rome najmanj enkrat mesečno brez ponovitev,
– da ima navedena oddaja tradicijo in pozitiven odziv na področju, ki ga pokriva;

– da spoštujejo postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Prosilci, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za sofinanciranje
Merila so:
1. pomen prijavljene romske oddaje
za sprejemanje romske skupnosti,
2. tradicija romske radijske oddaje,
3. kakovost,
4. načrti delovanja,
5. pogostost predvajanja oddaje brez
ponovitev,
6. izredni dogodek oziroma posebna
oddaja,
7. neodvisno mnenje glede pomena
romske oddaje.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Posamezne vlogo
bodo pred dokončno odločitvijo strokovne
komisije po potrebi usklajene tudi z drugimi
sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za lokalne radijske oddaje za Rome v letu 2011 znaša
38.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena v istem letu.
9. Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija javnega razpisa z obrazci je na
razpolago na spletni strani Urada Vlade RS
za narodnosti: http://www.uvn.gov.si/ Dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi
osebno, v tajništvu Urada Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro.
10. Način prijave
Prosilci svoje vloge pošljejo po pošti ali
osebno predložijo na Urad Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici
morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava na razpis JRLROR2011«,
– polni naslov sprejemnega mesta (Urada), kot je navedeno zgoraj
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
11. Trajanje javnega razpisa: prosilci morajo vloge oddati najkasneje do 7. 1. 2011,
do 15. ure. Za pravočasno se šteje vloga,
ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 7. 1. 2011, oziroma istega dne, do
15. ure osebno predložena v tajništvu Urada
Vlade RS za narodnosti. Nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem.
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog najkasneje 11. 1. 2011. Odpiranje
vlog ni javno.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge, na predpisanih
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju prispelih
vlog. Prosilci, katerih vloge niso bile popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni.
13. Obveščanje o izboru: sklepi o izboru
prejemnikov sredstev bodo izdani najkasneje 28. 1. 2011.
14. Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu
Vlade RS za narodnosti vsak dan, med
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9. in 14. uro, tel. 01/478-13-65, faks
01/478-13-66 ter po elektronski pošti na
naslovu: gp.un@gov.si.
Urad Vlade RS za narodnosti
Ob-7299/10
Na podlagi 13. člena Zakona o romski
skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 33/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (Uradni list RS, št. 96/10) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) Urad Vlade
Republike Slovenije za narodnosti objavlja
javni razpis
»Finančna podpora delovanju
organizacij romske skupnosti v letu
2011 (JR-ORS2011)«
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Urad Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
2. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti:
– na področju ohranjanja in krepitve
identitete pripadnikov skupnosti,
– na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti,
– na področju ozaveščanja in boja proti
diskriminaciji in nestrpnosti,
– na področju informativne dejavnosti.
3. Predmet javnega razpisa so programi,
ki podpirajo cilje javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo organizacije romske
skupnosti v Sloveniji, ki so registrirane kot
pravna oseba zasebnega prava oziroma
društvo, ki deluje v javnem interesu.
5. Pomen izrazov: programi so redne
naloge in aktivnosti, ki jih prosilec izvaja
vsako leto in predstavlja njegovo trajno dejavnost.
6. Pogoji sofinanciranja
Finančno podporo lahko prejmejo prosilci, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da predstavljajo organizacijo romske
skupnosti v Sloveniji in so registrirani kot
pravna oseba zasebnega prava oziroma
društvo, ki deluje v javnem interesu,
– da je trend njihovega delovanja dolgoročen,
– da spoštujejo postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Prosilci, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za sofinanciranje:
1. pomen prijavljenega programa za
spodbujanje aktivnega delovanja organizacij
romske skupnosti,
2. tradicija delovanja organizacije
romske skupnosti,
3. kakovost programa,
4. načrti delovanja,
5. obseg delovanja,
6. simbolna vrednost enkratnega dejanja,
7. neodvisno mnenje glede delovanja
organizacije.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Posamezne vloge
bodo pred dokončno odločitvijo strokovne
komisije po potrebi usklajene tudi z drugimi
sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.

Št.

8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za delovanje organizacij romske skupnosti v letu 2011 znaša 250.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena v istem letu.
9. Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija javnega razpisa z obrazci je na
razpolago na spletni strani Urada Vlade RS
za narodnosti: http://www.uvn.gov.si/ Dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi
osebno, v tajništvu Urada Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro.
10. Način prijave
Prosilci svoje vloge pošljejo po pošti ali
osebno predložijo na Urad Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici
morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava na razpis JRORS2011«,
– polni naslov Urada Vlade RS za narodnosti,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
11. Trajanje javnega razpisa: prosilci morajo vloge oddati najkasneje do 7. 1. 2011,
do 15. ure. Za pravočasno se šteje vloga,
ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 7. 1. 2011, oziroma istega dne do
15. ure osebno predložena v tajništvu Urada
Vlade RS za narodnosti. Nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem.
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog najkasneje 11. 1. 2011. Odpiranje
vlog ni javno.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge, na predpisanih
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju prispelih
vlog. Prosilci, katerih vloge niso bile popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni.
13. Obveščanje o izboru: sklepi o izboru
prejemnikov sredstev bodo izdani najkasneje 28. 1. 2011.
14. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS
za narodnosti vsak dan, med 9. in 14. uro,
tel. 01/478-13-65, faks 01/478-13-66 ter po
elektronski pošti na naslovu: gp.un@gov.
si.
Urad Vlade RS za narodnosti
Št. 84/2010
Ob-7344/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na 82. redni seji dne 13. maja 2010
ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09;
v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: javni sklad) objavlja
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javni razpis
sofinanciranja tehniškega izobraževanja
dijakov iz držav Zahodnega Balkana
v Sloveniji od šolskega leta 2011/2012
do zaključka izobraževanja (104. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana, na tehniških
smereh v srednješolskem izobraževanju in
sicer po programih srednjega strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih strokovnih tehniških
gimnazij v Republiki Sloveniji.
Sofinanciranje bo podeljeno od letnika,
v katerega je dijak vpisan v program iz prejšnjega odstavka v šolskem letu 2011/2012,
dalje, do zaključka izobraževanja po tem
programu.
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za
izobraževanje dijaka na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi v Republiki
Sloveniji in javnoveljavnem (akreditiranem)
izobraževalnem programu za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero dijak prejme javnoveljavno
spričevalo, ki ga izda slovenska izobraževalna ustanova.
2. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja
Vrednost razpisa je 200.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja mesečne štipendije
znaša za posameznega dijaka 200,00 EUR
mesečno za 12 mesecev v posameznem
šolskem letu za posamezen letnik izobraževanja oziroma 200,00 EUR mesečno za
10 mesecev v zadnjem letniku za sofinanciranje življenjskih in drugih stroškov izobraževanja.
3. Pogoji javnega razpisa
Do sofinanciranja izobraževanja so upravičene poklicne srednje tehniške, srednje
strokovne šole in strokovne tehnične gimnazije v Republiki Sloveniji, ki izvajajo programe iz prve točke tega razpisa, ki:
a) bodo v šolskem letu 2011/2012 na
podlagi zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja srednješolsko izobraževanje, v Republiki
Sloveniji izvajale program srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali program strokovne
tehniške gimnazije, ki mora biti vključen
v seznam srednješolskih izobraževalnih programov za tisto šolsko leto, v katerem so se
prvič vpisali na ta izobraževalni program,
in je objavljen na spletni strani ministrstva,
pristojnega za šolstvo, http://www.mss.gov.
si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/programi_v_ss/#c5880;
b) bodo v izobraževanje iz prejšnje alineje
skladno z zahtevami zakonodaje s področja
srednješolskega izobraževanja redno vpisale
tuje državljane iz držav Zahodnega Balkana,
ki so v Republiko Slovenijo prišli z namenom
izobraževanja na takem programu, in izpolnjujejo pogoje iz naslednjega odstavka,
c) za prijavljenega kandidata še niso prejele sredstev javnega sklada po katerem
izmed predhodnih javnih razpisov.
Dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za sofinanciranje, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je državljan katere izmed držav: Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Kosova ali Makedonije in ima v tej državi
stalno prebivališče, ter hkrati ni državljan
Republike Slovenije,
b) bo v šolskem letu 2011/2012 vpisan
v program iz prejšnjega odstavka tega razpisa,
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c) se v Republiki Sloveniji ne izobražuje na podlagi posebne mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge
oblike izmenjave, razen dogovorov o vzajemnosti,
d) je oziroma bo predhodno raven izobraževanja zaključil izven Republike Slovenije,
e) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Republiki Sloveniji,
f) ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji ali v tujini,
g) ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini.
4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati originalno in v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za vsakega prijavljenega dijaka in sicer:
a) fotokopija veljavnega potnega lista
dijaka,
b) spričevalo o zaključku osnovnošolskega izobraževalnega programa, ki ga je izdala izobraževalna ustanova v tujini oziroma
drugega programa, če je dijak po osnovni
šoli tak program zaključil,
c) originalno potrdilo o sprejemu ali vpisu za šolsko leto 2011/2012, iz katerega je
razviden letnik in program dijaka; če je dijak
na isti program že vpisan, prijavitelj predloži
originalno potrdilo o vpisu dijaka za šolsko
leto 2010/2011,
d) lastnoročno podpisana izjava dijaka
oziroma, če je dijak mladoletna oseba, izjava njegovega zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj tega dijaka prijavi
na javni razpis za pridobitev sredstev za
sofinanciranje njegovega izobraževanja. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije,
e) lastnoročno podpisana izjava obeh
staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka, da nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski
ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji. Izjava mora biti oddana na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije.
Dokazila iz točke c), d) in e) iz prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni
prepisi, druga dokazila so lahko kopije, pri
čemer si javni sklad pridržuje pravico zahtevati originale. Originalov oziroma overjenih
prepisov javni sklad ne vrača.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR,
in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za
izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se
konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti
na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi
za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-110104,
o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
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Javni razpis se določi z odprtim rokom
prijave. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti
upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa
in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le,
če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem
merilu:
1. nižje povprečno število let sofinanciranja vseh prijavljenih dijakov posameznega prijavitelja;
2. višji delež mest znotraj razpoložljivega števila vpisnih mest, določenih z razpisom za vpis, ki jih bo prijavitelj zapolnil z za
sofinanciranje prijavljenimi dijaki.
Komisija pripravi predlog upravičencev
tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja,
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni
del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu
prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne
višine razpoložljivih sredstev za posamezni
javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja
Direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu razpisa.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mora prijavitelj, katerega vloga je bila
izbrana za sofinanciranje, predložiti potrdilo o vpisu v šolskem letu 2011/2012 za
vsakega dijaka, za katerega je bilo odobreno sofinanciranje, če to potrdilo še ni
bilo predloženo v postopku odločanja o dodelitvi sofinanciranja.
Po dokončnosti odločbe in predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka bo javni sklad
z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Pogodbo o sofinanciranju je mogoče izvrševati le za tekoče šolsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem letu, če prijavitelj izkaže, da dijaki, za
katere je prejel sredstva za sofinanciranje
izobraževanja, izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje izobraževanja in so se vpisali v višji
letnik na isti izobraževalni ustanovi.
7. Nakazilo sredstev
Nakazilo sredstev za prvo leto se izvrši
po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju in sicer javni sklad nakaže sredstva na poslovni
račun prijavitelja na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju praviloma v roku osmih
dni od sklenitve pogodbe.
Nakazilo sredstev za vsako naslednje
šolsko leto se lahko izvrši šele po predložitvi
dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje sofinanciranja.
Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti
izključno za namen, za katerega jih je pridobil.
8. Pogodbene obveznosti
Pogoje iz tega razpisa morajo prijavitelj in vsak sofinancirani dijak izpolnjevati
celoten čas izobraževanja, ki je predmet
sofinanciranja.
Dijaki morajo redno napredovati v višji
letnik in program zaključiti v predpisanem
roku, o čemer mora prijavitelj javnemu skladu predložiti ustrezna dokazila.

S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave
Javni razpis, prijavnica in vsi potrebni
obrazci so na voljo na spletni strani www.
sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije na Dunajski 22 v Ljubljani, v poslovnem času, in sicer ponedeljek, torek in
četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9.
in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo, in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 104. javni razpis) in točnim naslovom
prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 30. september 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok 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, in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob
petkih med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta razpis.
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo
zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
javnega razpisa, bodo zavrnjene.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič, na
e-poštnem naslovu sabina.mikuletic@skladkadri.si, oziroma telefonsko ali osebno, vsak
delovni dan, med uradnimi urami, med 9.
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in
16. uro, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 448/2010
Ob-7301/10
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 54/1, travnik, v izmeri 782 m2,
vpisana pri vl. št. 493, k.o. (1569) Polom, na
katerem stoji lesen kozolec – dvojnik, s št.
stavbe 148. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki se nahaja
v coni P1/S8. Izklicna cena zemljišča z obstoječim objektom znaša 20.796,78 EUR (v
izklicno ceno je vključen 2% davek na promet nepremičnin). Kupec se zaveže plačati
tudi strošek cenitve v višini 252,00 EUR (v
ceno je vključen 20% DDV). Prodajalec ne
razpolaga z upravnim dovoljenjem za po-
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stavitev lesenega kozolca – dvojnika, ki je
v slabem stanju, razpolaga pa s potrdilom
KS Stara Cerkev, da je objekt zgrajen pred
letom 1967. Lesen kozolec – dvojnik deloma
stoji na sosednjem zemljišču, zato se kupec
zavezuje, da bo sam in v celoti na svoje
stroške uredil vsa razmerja z lastnikom zemljišča s parc. št. 30, k.o. Polom, na kateri
se nahaja del objekta, ki je predmet prodaje,
v smislu uporabe tega zemljišča oziroma
uredil vse potrebno, da bo odstranil oziroma
zgolj prestavil del objekta, da le ta ne bo posegal izven parc. št. 54/1, k.o. Polom.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 1023, travnik, v izmeri 221 m2,
vpisana pri vl.št. 244, k.o. (2207) Bovec, do
deleža 1/6. Zemljišče se po planu nahaja
v območju stavbnih zemljišč – SS stanovanjske površine. Izklicna cena zemljišča znaša
2.280,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Kupec se zaveže plačati tudi
strošek cenitve v višini 270,72 EUR (v ceno
je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 31. 12.
2010, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap.št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 77-12/2010 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo
moral izbrani ponudnik pod zap.št. 2 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske
enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene
v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če
kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve
računa, pa velja, da je pogodba razvezana
na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži
njegovo varščino.
Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogod-
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be in vložitev zemljiškoknjižnega predloga,
skladno z veljavnim Cenikom za pripravo
soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2010, sprejetim
s strani Sklada ter strošek cenitve ali drug
strošek, kolikor je ta naveden v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap.št. 2 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom. O ponudbi
se mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer
se šteje, da nepremičnine ne bo kupil. Če
solastnik oz solastniki v petnajstih dneh
sprejmejo ponudbo, bo Sklad s solastnikom
oziroma solastniki sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma noben izmed solastnikov ponudbe ne bo sprejel, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 10. 1. 2011, ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru
(tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-7285/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Sklepa o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 27/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje je nepremičnina –
neprofitno stanovanje, št. 20, v 1. nadstropju
(II: etaža), v skupni izmeri 71,88 m2, v več-
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stanovanjski stavbi, Jenkova 17 Velenje, ki
stoji na parc. št. 2698, k.o. Velenje, ZKV
3451/20, številka stavbe 4373, številka dela
stavbe 20.E, s pripadajočim zemljiščem, za
izhodiščno ceno 70.308,25 EUR brez davščin (davka na promet nepremičnin in stroškov zemljiškoknjižnega urejanja prenosa
lastninske pravice).
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz AJPES-a,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je treba predložiti pisno pooblastilo
overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti nepremičnine,
na podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-71419988-10122010, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
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– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 3. 1. 2011, do
12. ure, na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje, Jenkova 17,
Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje)
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
bo ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec
ne bo upošteval.
3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
III78, Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 3. 1. 2011, ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika
bodo opravile Strokovne službe Urada za
stanovanjsko gospodarstvo Mestne občine
Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje,
pri Maksu Arliču, vodji Urada za stanovanjske zadeve, od ponedeljka do petka, med 9.
in 12. uro, na tel. 03/89-61-705.
Mestna občina Velenje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

3117

Javne dražbe
Št. 0275/2010
Ob-7280/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena
v zvezi s četrto alinejo 22. 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 Letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2010, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: solastniški delež do
746/10000 nepremičnine, s parc. št. 3185,
vpisane v zk. vl. št. 1209, k.o. Ajdovščina,
ki v naravi predstavlja stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 1725-497-1,
na naslovu Slovenska cesta 28 v Ljub
ljani, v 4. etaži (1. nadstropje), v izmeri
195,32 m2.
2.2 Nepremičnina je prosta vseh bremen.
2.3 Izklicna cena: 354.000,00 EUR.
2.4 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1
Najnižji
znesek
višanja
je
1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
4.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.4 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok

za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik v podaljšanem roku ne
podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
4.6 Plačilo celotne kupnine najkasneje
v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe
je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na številko 4112-1201-0000, najkasneje v roku 30 dni
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek,
stroške notarske overitve podpisa prodajalca
na Prodajni pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 7. 1. 2011, na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi,
v III. nadstropju, ob 10. uri. Kandidati se bodo
morali 15 minut pred začetkom javne dražbe
izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic
na številko: 4112-1201-0000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba Slovenska
cesta 28«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana: kontaktna oseba: Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39, ali Aleš Tomažin,
tel. 01/306-15-86.
Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen
po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Kupec poravna pripadajoči davek
na promet z nepremičninami ter vse druge
dajatve in stroške, povezane s prenosom
nepremičnine.
10.4 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana (www.jssmol.si) in na spletni strani
Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si)
ter na oglasni deski na sedežu JSS MOL,
Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 716/10
Ob-7317/10
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola razpisuje prosto delovno mesto
strokovni direktor (m/ž).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
strokovni direktor:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
delovnem mestu zdravnik specialist,
– poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela.
Strokovni direktor (m/ž) bo imenovan za
mandatno dobo 4 let.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 40, 6310 Izola. Kandidati naj ovojnico
prijave označijo z besedilom »Ne odpiraj
– Prijava na razpis DM strokovni direktor
(m/ž)«. Delovno mesto se bo z izbranim
kandidatom sklenilo za določen čas 4 let.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni.
Splošna bolnišnica Izola
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Druge objave
Št. 35400-2/2010-223
Ob-7288/10
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09)
in desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list
RS, št. 112/09) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad)
objavlja
spremembo javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10 (Uradni list RS, št. 29/10 in
83/2010) se spremeni tako, da se v točki 9.
»Rok in način prijave« datum »20. 12. 2010«
nadomesti z datumom »31. 3. 2011«.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Ob-7289/10
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09)
in desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list
RS, št. 112/09) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad)
objavlja
spremembo javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
43OB10
Javni poziv za kreditiranje okoljskih
naložb občanov 43OB10 (Uradni list RS,
št. 7/10) se spremeni tako, da se v točki 5.
»Rok in način prijave« datum »28. 1. 2011«
nadomesti z datumom »31. 3. 2011«.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 110-142/2010
Ob-7348/10
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev
dveh sodnikov na delo na Ministrstvo za
pravosodje, in sicer:
1) enega sodnika na delo na Ministrstvo
za pravosodje za opravljanje zahtevnejših
strokovnih nalog – priprava zakonodaje na
civilnopravnem področju;
2) enega sodnika na delo na Ministrstvo
za pravosodje za opravljanje zahtevnejših
strokovnih nalog – priprava zakonodaje na
kazenskopravnem področju.
Sodnika bosta dodeljena za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog za predvideni
čas 2 let.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije, na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 4500010678
Ob-7281/10
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, 14/07
z dne 16. 2. 2007) objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb
za prodajo mobilne filtrske stiskalnice
blata komunalnih čistilnih naprav
1. Predmet prodaje: mobilna filtrska stiskalnica blata komunalnih čistilnih naprav
z vlečno prikolico, komorno filtrsko stiskalnico, tremi vijačnimi črpalkami, polžnim transporterjem, izvlečnim spiralnim transporterjem ter elektrokrmilno omaro za krmiljenje
celotne opreme.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Mobilno filtrsko stiskalnico, 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 Marjan
Korenčič, tel. 041/728-771.
5. Ogled mobilne filtrske stiskalnice in
prejem dodatnih podatkov je mogoče dogovoriti s kontaktno osebo.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ponudba
za mobilno filtrsko stiskalnico – Ne odpiraj«,
na sedež prodajalca, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
najkasneje do 20. 12. 2010, do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne
bodo upoštevale.
7. Mobilna filtrska stiskalnica se bo prodala le v celotnem sklopu naprav, ki jo sestavljajo vlečna prikolica, komorna filtrska stiskalnica, tri vijačne črpalke, polžni transporter,
izvlečni spiralni transporter ter elektrokrmilna
omara za krmiljenje celotne opreme.
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. 077/2010
Ob-7282/10
Na podlagi 7. člena Meril za uvrstitev
v register strokovnjakov (Uradni list RS,
št. 95/10) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja
javni poziv
kandidatom za vpis v register
strokovnjakov
(za zunanje evalvacije in akreditacije
visokošolskih zavodov in študijskih
programov)
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je zbiranje prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakov.
Iz registra strokovnjakov bo svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu imenoval skupine
strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih
programov.
Kandidati za vpis v register strokovnjakov se morajo udeležiti obveznega izobraževanja, ki ga organizira Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu.
3. Pogoji
Kandidati, ki se prijavijo za vpis v register
strokovnjakov, izpolnjujejo splošne in posebne pogoje ter imajo izkušnje s presojo kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu.
Splošni pogoji:
1. okvirna seznanjenost z zakonsko
ureditvijo, organiziranostjo in delovanjem
visokega šolstva ter višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji;
2. okvirna seznanjenost z evropskimi
standardi in smernicami na področju visokega šolstva ter značilnostmi evropskega
visokošolskega prostora;
3. okvirna seznanjenost z zagotavljanjem kakovosti v visokem šolstvu in višjem
strokovnem izobraževanju.
Posebni pogoji:
1. podrobno poznavanje značilnosti,
organiziranosti in delovanja visokošolskih in
višješolskih zavodov s posameznih vsebinskih področij;
2. višja stopnja znanja angleščine in
osnovna stopnja znanja še katerega drugega tujega jezika;
3. sposobnost vodenja intervjujev,
postavljanja usmerjenih vprašanj, ki so pomembna za objektivno presojo, poslušanja
ter smiselnega in preglednega povzemanja
ugotovitev;
4. sposobnost komuniciranja v različnih okoliščinah in z različnimi sogovorniki;
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5. sposobnost dela v skupini in skupinskega dela;
6. sposobnost dobre in učinkovite priprave, izvajanja projektov ter projektnega
vodenja;
7. nepristranskost in neodvisnost.
Izkušnje s presojo kakovosti vsaj na
treh spodaj navedenih področjih:
1. metode poučevanja in učenja;
2. način in sistem vrednotenja izobraževalnih ter znanstvenih, raziskovalnih,
umetnostnih oziroma strokovnih dosežkov;
3. vodenje izobraževalnega ter znanstvenega, raziskovalnega, umetnostnega
oziroma strokovnega dela;
4. poslovanje višješolskih in visokošolskih zavodov;
5. strokovni prispevek k razvijanju,
oblikovanju oziroma pripravi evalvacij;
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6. mednarodne izkušnje s področja
evalvacije.
4. Vsebina prijave:
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. življenjepis;
2. izjavo o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev;
3. izjavo o izpolnjevanju vsaj treh vrst
izkušenj s presojo kakovosti ter
4. priporočila oziroma reference s področja presoje kakovosti v višjem oziroma
visokem šolstvu.
Kandidatu študentu k prijavi ni treba
priložiti izjave iz tretje točke; priložiti pa
mora ustrezno dokazilo o statusu študenta
na dan, ko se prijavlja na poziv. Kandidat
študent priloži tudi potrdilo o uspešno opravljenem študentskem izobraževanju s področja presoje kakovosti v višjem oziroma

visokem šolstvu po programu, ki ga potrdi
svet agencije.
5. Naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici
z označbo »za javni poziv za vpis v register
strokovnjakov«, na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki, na naslov: gp.svs@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
6. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna delavka agencije, Mateja Bajuk, e-pošta:
mateja.bajuk@gov.si, tel. 01/400-57-78.
Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu

Ob-7315/10
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, na podlagi internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem
z dne 25. 4. 2006 in sklepa uprave DARS
d.d., št. 1165/2010-U z dne 7. 12. 2010,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo neaktivnih osnovnih
sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je 38 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za
več sklopov.
Tabela 1: Seznam neaktivnih osnovnih sredstev za prodajo po sklopih

Sklop

1

Inv. št.
001933
001964

Naziv
osebno vozilo
Volvo S-60 D5
avtoinštalacija
HCA-10 za T28

2

003879

VOZILO
KOMBINIRANO
RENAULT
EXPRES 1.4

3

012847

VOZILO
TOVORNO LAHKO
PREGLEDNI

4

012848

VOZILO
TOVORNO LAHKO
PREGLEDNI

5

007044

kombinirano vozilo
Renault Express
1.9 D

6

019108

prikolica AP 1300S

Datum
aktivacije

Opombe

prevoženih 222.856 km, predkupna
pravica
prodaja samo skupaj z os. vozilom
1. 9. 2001
VOLVO S60 inv. št. 001933.
Prisotnost korozije na karoseriji
(pragovi, stebrički vrat, prečni in
1. 12. 1995 vzdolžni nosilci), ter na podvozju.
206.200 prevoženih km. Št.šasije:
WF1F40UK514136810
Prisotnost korozije na karoseriji
(pragovi, stebrički vrat, prečni
in vzdolžni nosilci), kesonu ter
1. 1. 2001
podvozju. Poškodovan voznikov
sedež, dotrajana notranjost.
Št.šasije: ZCFC3580105215003
Prisotnost korozije na karoseriji
(pragovi, stebrički vrat, prečni
in vzdolžni nosilci), kesonu ter
1. 1. 2001
podvozju. Dotrajana notranjost.
336.500 prevoženih km. Št.šasije:
ZCFC3580105215004
št. šasije VF1G4OBK516901061,
1. 10. 1997 vozilo potrebno generalnega
popravila karoserije in motorja
1. 11. 2003

1. 2. 2009

serijska št. H0011300080002529,
karambolirana

Lokacija
Ul. XIV.
divizije 4,
CELJE

Kontaktna
oseba
za ogled
J. Dobnikar

Izhodiščna
prodajna
cena v EUR
5.135,00
1,00

ACB Kozina E. Prunk

150,00

ACB Kozina E. Prunk

2.000,00

ACB Kozina E. Prunk

2.000,00

ACB Ljub
ljana

D. Jereb

150,00

ACB
Hrušica,
izpostava
Podtabor

D. Bavdaž

300,00
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Datum
aktivacije

Št.

Sklop

Inv. št.

Naziv

7

009582

tovorno vozilo Iveco
Daily

serijska št. ZCFC3590005359325,
1. 11. 2001 težka okvara motorja, vozilo
potrebno ličarske obnove

8

005302

prikolica za
prometne znake

9

014307

10
11
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Kontaktna
oseba
za ogled
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Izhodiščna
prodajna
cena v EUR

ACB
Maribor

M. Sisinger

1.500,00

1. 7. 1992

serijska št. VY1U00SC2N1000021, ACB
okvara zavor
Maribor

M. Sisinger

200,00

prikolica Schmidt tip
MHT 800

1. 5. 1997

za prevoz pokošene trave; št.
šasije VF913M213TB619022,
prikolica je potrebna vzdrževanja

ACB
Murska
Sobota

M. Vaupotič

3.000,00

005792

čelna kosilnica za
bankine Doppstadt
DRM

1. 4. 1997

tov. št. 1021, strojni deli so
dotrajani

ACB
Murska
Sobota

M. Vaupotič

600,00

003640

batni kompresor
Fagram

1. 12. 1982 št. 230110, dotrajan

ACB
Postojna

V. Valič

500,00

004716

tovorno vozilo
Renault Master

1. 10. 1999

št. šasije VF1HDCC521175123,
okvara motorja

004568

avto radio Philips
RC 169 z zvočniki

1. 11. 1998

zvočniki v vozilu inv. št. vozila
004716

V. Valič

500,00

13

003936

silosno posipalo soli
SST 42 TLFH

1. 1. 1995

tov. št. 804065-1-48-3-004,
dotrajan, 4,2 m3

ACB
Postojna

V. Valič

1.000,00

14

003922

prikolica tip 2

1. 1. 1995

št. šasije ZY2U000S1R1000189,
karamboliran

ACB
Postojna

V. Valič

300,00

15

004048

snežni plug Schmidt
MF 2,4

1. 1. 1986

ser. št. 1424397.48, dotrajan,
nekompleten

ACB
Postojna

V. Valič

1.000,00

16

003603

snežni plug mato
frink

1. 11. 1993 ser. št. 30890476

ACB
Postojna

V. Valič

1.300,00

17

004543

Renault Kangoo

1. 9. 1998

št. šasije VF1KC0EAF18658879,
karambolirano

ACB
Postojna

V. Valič

800,00

18

004740

Renault Kangoo

št. šasije VF1KCOEAF21217731,
1. 11. 1999 prevoženih 260.000 km, okvara
menjalnika, karambolirano

ACB
Postojna

V. Valič

300,00

19

004827

tovorno vozilo
Renault furgon
Kangoo

št. šasije VF1FCOEAF23524566,
1. 11. 2000 prevoženih 200.000 km, okvara
menjalnika

ACB
Postojna

V. Valič

900,00

20

003965

nakladalnik soli
quickmaster
NQ002-9

1. 10. 1995

ACB
Postojna

V. Valič

500,00

21

003525

stacionarna enota
za CaCl

1. 12. 1991

22

003311

osebno vozilo
Renault Scenic

1. 2. 2003

št. šasije VF1JAO50527364314,
prevoženih 285.800 km

ACB Ljub
ljana

I. Dobnikar

1.730,00

23

004542

kombinirano vozilo
Renault Kangoo RN
1,9 dci

1. 9. 1998

št. šasije VF1KCOEAF18739399,
prevoženih 131.756 km

CP Log

I. Dobnikar

976,00

24

006026

osebno vozilo
Renault Clio RT

1. 9. 1999

reg. št. LJ M2-37U, št. šasije
VF1BB0SOF21064384, uničen
motor, prevoženih 105.585 km

ACB
Vransko

I. Dobnikar

792,00

25

007396

osebno vozilo
Renault Megane

1. 4. 2002

reg. št. LJ 10-19R, št. šasije
VF1KA0B0526416659

ACB Ljub
ljana

I. Dobnikar

1.759,00

26

009718

osebno vozilo
Renault Megane

1. 4. 2003

št. šasije VF1BMOCOH28156776,
Ljubljana,
prevoženih 207.827 km, predkupna
Dunajska 7
pravica

I. Dobnikar

1.952,00

27

014435

osebno vozilo
Renault Megane

1. 3. 2005

št. šasije VF1KMOCOH33154137,
ACB Ljub
prevoženih 160.206 km, predkupna
ljana
pravica

I. Dobnikar

3.692,00

28

017012

osebno vozilo
Renault Kangoo

1. 1. 2008

št. šasije VF1KCTGEF38843466,
prevoženih 92.680 km, totalka

ACB Ljub
ljana

I. Dobnikar

1.334,00

29

R01876

osebno vozilo
Renault Megane

št. šasije VF1KMOCOH32724817,
1. 12. 2004 5 vrat, motor tip K4MT7.
prevoženih 250.512 km

ACB
Vransko

I. Dobnikar

2.233,00

30

R60234

osebno vozilo
Renault Megane

1. 2. 2006

ACB Novo
mesto

I. Dobnikar

1.949,00

31

0017165

Tovorno vozilo Iveco
letnik 2008, št. šasije:
1. 10. 1996
Daily 35
ZCFC35A8005712985

ACB
Murska
Sobota

S. Tratar

3.000,00

32

004194

Posipalec SST
25/FH

ABC
Postojna

V. Valič

12

1. 1. 1990

tovor.št. QUR01314, nekompleten,
dotrajan

ACB
Postojna

CP Logatec M. Rupnik

št. šasije VF1BMOUO628605276,
prevoženih 273.444 km

ser. št. 159861-4-43-1.005, letnik
1989

200,00

800,00
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Sklop

Inv. št.

33

009602

Renault Megane
Classic 1.6

34

003569

Vozilo cisterna
TAM 130

35

004436

Tovorno vozilo
IVECO DAILY 35E

005067

Tovorno vozilo TAM
260

005326

Posipalec KUPPER
WEISSER

005291

kosilnica BCS 2000

006397

Voziček za kosilnico
BCS

36

37

38

006377

Naziv

Silosno posipalo
Sab 6,0

Datum
aktivacije
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Opombe

prva registracija 20. 1. 2002,
303.000 prevoženih km, št. šasije:
VF1LA0B05278388700
prva registracija 1984, 164.000
1. 6. 1984 prevoženih km, št. šasije:
840003867
prva registracija 1997, 448.000
1. 9. 1997 prevoženih km, št. šasije:
ZCFC3580105139811
Tovorno vozilo:12.763 ccm; 191
1. 3. 1992 kW; 173.346 prevoženih km, št.
šasije: VZ2260026NTT01969
posipalec soli in tekočine 6 m3,
1. 10. 1992
montiran na vozilu inv. Št. 005067
potrebna popravila, prodaja se
1. 3. 1978
skupaj z vozičkom inv. št. 006397

Kontaktna
oseba
za ogled

Izhodiščna
prodajna
cena v EUR

ACB Sl.
Konjice

Ž. Kotnik

ACB
Postojna

V. Valič

1.050,00

ACB
Postojna

V. Valič

1.250,00

ACB Sl.
Konjice

Ž. Kotnik

3.000,00

ACB Ljub
ljana

D. Jereb

200,00

potrebno popravilo ohišja in
hidravličnih komponent na
ACB Ljub
posipalcu, nima funkcije usmerjanja
ljana
snopa posipnega materiala, št.
šasije: 9417

D. Jereb

500,00

1. 2. 2003

1. 5. 1983

1. 1. 1992

Lokacija

3. Izhodiščne cene ne vključujejo stroška
storitev pri prenosu lastništva, ki jih nosi
kupec. Za sklope 1 (samo inv. št. 001933),
22, 24-30 in 33 se DDV ne obračuna, ker
prodajalec ob nakupu ni imel pravice do
odbitka, za vse ostale sklope se DDV obračuna po stopnji 20% (DDV je že vključen
v izhodiščno ceno).
4. Ogledi na Avtocestnih bazah so možni
od 20. 12. 2010 do 23. 12. 2010, med 9. in
14. uro, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo:
– Janez Dobnikar, tel. 01/300-99-19,
041/605-250,
– D. Jereb, tel. 01/518-84-18,
041/696-973,
–
V.
Valič,
tel.
05/700-24-18,
041/696-971,
– Ž. Kotnik, tel. 03/757-26-55,
031/696-954,
– D. Bavdaž, tel. 04/581-29-37,
041/696-975,
– S. Tratar, tel. 02/535-17-41,
051/653-126,
– M. Vaupotič, tel. 02/535-17-36,
041/726-344,
– M. Sisinger, tel. 02/250-68-01,
041/686-709,
– M. Rupnik, tel. 05/700-24-31,
051/320-030,
– E. Prunk, tel. 05/618-14-18,
031/378-575.
Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo, so naslednje:
– AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljub
ljana,
– AC baza Postojna, Industrijska c. 3,
6230 Postojna,
– AC baza Slovenske Konjice, Tepanje
2a, 3210 Slovenske Konjice,
– AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276
Hrušica,
– AC baza Murska Sobota, Soboška 50
(Bakovci), 9000 Murska Sobota,
– AC baza Vransko, Čeplje 11A, 3305
Vransko,
– AC baza Maribor, Šentiljska 150, 2000
Maribor,

552,50
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– AC baza Novo mesto, Ždinja vas 150,
8000 Novo mesto,
– AC Baza Kozina, Bazoviška 22, 6240
Kozina,
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije št. 4,
3000 Celje,
– DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljub
ljana,
– Cestninska postaja (CP) LOG,
– Cestninska postaja (CP) Logatec.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski
obliki na spletni strani, www.dars.si, ali pa
na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks št. 01/300-99-74.
6. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«,
– potrdilo o plačani kavciji.
7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo
o plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (Transakcijski račun številka:
SI56-0600-0011-2292-446, pri Banki Celje
d.d., namen plačila: Odprodaja neaktivnih
osnovnih sredstev – kavcija). Izbranemu
ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
30 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani
ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu
kavcija ne vrne.
8. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop,
bo strokovna komisija pozvala vse enako
uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik
izbran z žrebom.
9. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil
takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru pomeni, da je kupec odstopil od
pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi
tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec
pa ima pravico obdržati kavcijo.
10. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni po
plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame
kupljenih predmetov v navedenem roku,
nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko
odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi
na račun ponudnika.
11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 28. 12. 2010, v pisni obliki, v zaprti
ovojnici, na naslov: DARS d.d., izpostava
Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
»Odprodaja vozil in strojev – Ne odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
13. Način odprodaje: Neaktivna osnovna
sredstva se odprodajo po sistemu »videno
– kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
14. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.

Št.

15. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktnih osebah za posamezen
sklop.
DARS d.d.
Št. 478-0033-2010/1
Ob-7294/10
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) ter v skladu s Sklepom
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Vojnik za leto 2010,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Vojnik
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) stanovanje v k.o. Verpete
Predmet prodaje je stanovanje št. 11
v 1. nadstropju objekta »stara graščina«,
na naslovu Verpete 2, Frankolovo, vpisano
v podvložek št. 425/12, id.št. 11.E, v površini
64,41 m2. Posegi v objekt so možni pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna
cena
stanovanja
znaša
22.300,00 EUR oziroma 346,42 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
b) poslovni prostori v k.o. Vojnik trg
Predmet prodaje sta dva poslovna prostora v pritličju poslovnostanovanjskega
objekta, na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik, vpisana v podvložek 775/4, k.o. Vojnik trg, id.št. 3.E, v površini 25, 19 m2 in
podvložek 775/5, k.o. Vojnik trg, id.št. 4.E,
v površini 39,91 m2. Skupna površina poslovnih prostorov znaša 65,10 m2. Poslovna prostora se prodajata kot celota. Posegi
v objekt so možni pod pogoji spomeniško
varstvene službe.
Izklicna cena poslovnih prostorov znaša
38.000,00 EUR oziroma 583,72 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti kuverti najkasneje do 15. 1. 2011, do
12. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne odpiraj
– Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin Verpete ali Vojnik«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naziv in naslov
ponudnika.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti
oziroma predložiti:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
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– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodišče cene;
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na račun Občine Vojnik,
odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082,
z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Verpete ali Vojnik«. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli,
pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Zemljišča se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.
d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
e) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
f) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 45. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07).
g) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v torek, 18. 1.
2011, ob 9. uri v sejni sobi Občine Vojnik,
Keršova ulica 8, Vojnik. Odpiranje bo javno.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje
ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh
po javnem odpiranju ponudb. Če bo več
ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteva načelo proste presoje.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino
pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082,
odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Občina
Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na
svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
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z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
8. Podrobnejše informacije: zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/780-06-28 (Tanja Golec
Prevoršek). Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Vojnik
Št. 0320-76/2010
Ob-7297/10
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00),
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – dol. US.,
100/09, 49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje: osebni avtomobil Hunday Tuscon 2.0 CRDi, 4WD, letnik
2007, prevoženih 70.000 km.
3. Izklicna cena za premičnino znaša
8.490,00 EUR z DDV.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje
v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
z oznako: »Ponudba za nakup premičnine
– Ne odpiraj«. Rok: 4. 1. 2011, do 9. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje do 3. 1.
2011, do 11. ure, plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene premičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic 00
72010000.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), potrdilo o plačani kavciji s točno
številko računa za primer vračila, ponudbeno ceno v evrih ter natančno navedbo
premičnine.
8. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina
Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji: premičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugo-
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dnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
4. 1. 2011, ob 9. uri, v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o premičnini in
ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh od
20. 12. do 30. 12. 2010, od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica
Ob-7314/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani, http://www.
ljubljana.si/ od dne 17. 12. 2010 do dne
7. 1. 2011.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostor:
1. Cesta 27. aprila 2a – Čolnarna
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 170,10 m2, za gostinsko dejavnost
s pripadajočim gostinskim vrtom št. P02,
površine 140,11 m2.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor št. P01, površine 170,10 m2 za
mesec december 2010 znaša 18,00 EUR/m2,
kar znaša 3.061,80 EUR/mesec.
Izhodiščna najemnina za gostinski vrt št.
P02, površine 140,11 m2 za mesec december 2010 znaša 958,88 EUR/mesec. Višina
najemnine za gostinski vrt je določena na
podlagi Odloka o posebni in podrejeni rabi
javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99,
108/03 (obvezna razlaga), 73/04 in 66/07),
in sicer po formuli: 356 (dni) × 140,11 (površina v kvadratnih metrih) × 0,45 (vrednost
točke) × 0,5 (faktor glede na območje) / 12
(mesecev).
Izhodiščna višina najemnine za najem
gostinskega prostora in pripadajočega vrta
znaša za mesec december 4.020,68 EUR.
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.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta oziroma parka Tivoli.
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.
– Gostinska in programska ponudba
mora biti z vidika kulture na visoki ravni,
prepoznavna in privlačna ter primerna odprtemu prostoru ter urbanemu okolju.
– Ponudnik mora imeti izkušnje v gostinstvu in pri izvajanju programov kulturne
dejavnost, ki jih izkaže z referencami.
– Najemnik mora v roku 5 mesecev od
začetka poslovanja na lokaciji vzpostaviti
stanje, po priporočilu Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana
(preureditev strehe vrta).
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Najemnik mora skrbeti za red in čistočo
v neposredni okolici gostinskega prostora
in vrta.
– Gostinski prostor in vrt mora biti dostopen tudi za invalide na vozičkih ter otroške
vozičke.
– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti
v skladu s pogoji Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu s HACCP standardi.
– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da
gostinska dejavnost in kulturni program ne
bosta hrupna in moteča za okolico, skladno
z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju
hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04).
– Za uporabo zvočne naprave na morebitnih prireditvah mora organizator prireditve
v skladu z Uredbo o načinu porabe zvočnih
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05) pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom, ki ga izda MOL, Oddelek
za gospodarske dejavnosti in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana.
2. Zaloška cesta 42
Oddajamo poslovni prostor št. P01, neto
površine 217,37 m2, za gostinsko dejavnost
s pripadajočim gostinskim vrtom. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor
št. P01 za mesec december 2010 znaša
17,00 EUR/m2, kar znaša 3,695,00 EUR/mesec.
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.
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.
– Ponudnik mora imeti izkušnje v gostinstvu, ki jih izkaže z referencami.
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– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti
v skladu s pogoji Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu s HACCP standardi.
– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da
gostinska dejavnost ne bo hrupna in moteča
za okolico skladno z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS,
št. 121/04).
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
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 – Ponudnik predloži reference s področja gostinstva in s področja izvajanja kulturnih dejavnost.
4 – 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.
5 – 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 17. 12. 2011.
6 – 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).
7 – 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.
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8 – Izjava ponudnika, da je seznanjen
s posebnimi pogoji najema.
9 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
10 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 17. 12. 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.
– Najemnik mora 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.
– Najemnina za gostinski vrt se usklajuje
z vrednostjo točk, ki je določena na podlagi
Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih
površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03
(obvezna razlaga), 73/04 in 66/07). Spremeni se tudi v primeru, če se spremeni način
izračuna najemnine na javni površini ali se
drugače spremeni predpis, ki ureja način
izračuna najemnine za javne površine.
– 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, Adamič-Lundrovo 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
7. 1. 2011. 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.
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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.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek, 13. 1. 2011, 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 oziroma parka Tivoli.
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 17. 12. 2011.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo 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
Četrtek 23. 12. 2010

Ura
10.00
11.30

Lokacija
Cesta 27. aprila 2a
Zaloška cesta 42

Mestna občina Ljubljana
Št. 478-73/2010
Ob-7316/10
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1,
53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09),
in Sklepa občinskega sveta št. 6.4-27, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
v okolici Slovenj Gradca, ki so po zazidalnem načrtu Sotočje predvidena za izgradnjo
poslovno-storitvenega objekta, z naslednjimi parcelnimi številkami: del 244/47, del 3,
del 1012/9, del 1/3, del 1008/26, vse k.o.
Slovenj Gradec, ki bodo po pravnomočno
končani geodetski odmeri nosile naslednje
parc. št.: parc. št. 3/6 – parkirišče 3.348 m2,
244/67 – parkirišče 9.980 m2, 1012/21 –
parkirišče 750 m2, 1/4 – parkirišče 64 m2,
1008/27 – parkirišče 132 m2, 1008/33 – parkirišče 583 m2, 244/65 – parkirišče 83 m2 in
244/66 – parkirišče 174 m2, vse k.o. Slovenj
Gradec, skupaj v približni izmeri 15.114 m2.
Zemljišča se bodo prodajala v skladu
z interesi ponudnikov, za izgradnjo več poslovnih objektov, s tem, da stroške ponovne
odmere nosijo kupci.
V teku je geodetska odmera.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za stavbna zemljišča
znaša 65 EUR/m2.
V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
Izbrani ponudnik mora plačati še stroške
komunalnega opremljanja zemljišča, ki znašajo 31,00 EUR na m2.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže na
transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic
478-73-2010. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končani izbiri.
Če izbrani kupec ne sklene pogodbe ali
ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
5. Merilo za izbor
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
V primeru večjega števila cenovno enakih ponudb na isti lokaciji zemljišč, bo komisija pri izboru najugodnejšega ponudnika
upoštevala še kriterije:
1. namen objekta,
2. rok dokončanja gradnje,
3. druge morebitne ugodnosti, ki jih
ponudnik ponuja.
Mestna občina Slovenj Gradec si pridržuje pravico, da pozove ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravijo dodatna
pogajanja ali javna dražba.
Zemljišča se bodo prodajala v skladu
z interesi ponudnikov, za izgradnjo več poslovnih objektov.
6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine
na območju Republike Slovenije.
7. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini
Slovenj Gradec ali na spletni strani občine,
morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega
računa in ostale podatke (EMŠO in davčno
številko za fizične osebe; matično in davčno
številko ter navedba podpisnika pogodbe za
pravne osebe),
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2 stavbnega zemljišča,
– opis oziroma namen objekta,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– površina zemljišča, ki ga ponudnik potrebuje za namen postavitve objekta,
– idejno zasnovo bodočega objekta na
izbrani lokaciji zemljišč (skica objekta na
izbrani lokaciji),
– najkrajši možni rok dokončanja izgradnje,
– navedbo morebitnih drugih ugodnosti,
– potrdilo o državljanstvu ponudnika (za
fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih,
– izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in da ima za izvedbo ustrezen strokovni
kader,
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izhodiščne cene,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika.
8. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
dneva oddaje ponudb. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov prodajalca in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene. Ponudnike, ki
bodo oddali nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo.
9. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Z izbranimi ponudniki se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov na strani ponudnika, bo Mestna
občina Slovenj Gradec zadržala plačano
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
10. Način in rok plačila kupnine in komunalnega prispevka
Izbrani ponudnik mora kupnino in
komunalni prispevek plačati v roku
8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine in komunalnega
prispevka v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo
uredila v pogodbi.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnine – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudbe je
ponedeljek, 27. 12. 2010, do 10. ure.
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Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega roka prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu prodajalca, dne
27. 12. 2010 ob 12. uri in ni javno.
12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: dodatne informacije interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba Silva Tomažič,
tel. 02/881-21-55, e-mail: silva.tomazic@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-7325/10
Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel,
na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
Odloka o proračunu Občine Kostel za leto
2010 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/10
in 9/10) in Programa prodaje finančnega in
stvarnega premoženja Občine Kostel za leto
2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Kostel, Fara 30, 1336
Kostel, matična št. 1332210, ID za DDV:
SI17807328.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je stanovanje št. 6, v izmeri 38,00 m2, ki se nahaja
v I. nadstropju poslovno stanovanjske stavbi, na naslovu Potok 1A, parc. št. 1154/2,
1155/2, 1155/3, 1156/2, 1157/2, 1158/2,
1158/3, 1159/2, 1159/3 in 1161, vse k.o.
Pirče.
Poslovno stanovanjski objekt je leta
1978 zgradila Samoupravna stanovanjska skupnost Občine Kočevje na podlagi
projektne dokumentacije, št. 6036/071/1.
Skupščina Občine Kočevje je dne 9. 8.
1979 za objekt izdala uporabno dovoljenje,
št. 351-6/77-34.
Prodajalec je izključni lastnik stanovanja.
Lastninsko pravico je pridobil na podlagi Sporazuma o delitvi skupnega premoženja občin Kočevje in Kostel (Uradni list RS,
št. 98/00).
Zemljiškoknjižno stanje za poslovno stanovanjski objekt na naslovu Potok 1A še
ni dokončno urejeno. Za posamezne dele
tega poslovno stanovanjskega objekta še
ni izdelan etažni načrt in predmetno stanje
še ni vpisano kot etažna lastnina v zemljiško knjigo.
Izhodiščna cena: 37.277,50 EUR.
Cena ne vključuje davka na promet nepremičnim, ki ga je dolžan plačati kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Stanovanje v poslovno stanovanjski
stavbi se prodaja po načelu videno-kupljeno.
3.2. V postopku lahko sodelujejo državljani držav članic EU, pravne osebe in sa-
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mostojni podjetniki s sedežem v državah
članicah EU. Ponudniki naj posredujejo svojo ponudbo priporočeno, v zaprti kuverti,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
stanovanja« na naslov Občina Kostel, Fara
30, 1336 Kostel.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ob predložitvi ponudbe je ponudnik
dolžan predložiti tudi varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša
10% izklicne cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR Občine Kostel:
01365-0100005397, odprt pri Banki Slovenije, sklic: 00 0001-1, namen »varščina
za stanovanje«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana
v ceno, drugim pa bo brezobrestno vrnjena
v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
4.2. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku:
– ime in priimek (za fizične osebe) oziroma naziv (za pravne pravne osebe in samostojne podjetnike),
– naslov oziroma sedež,
– davčno številko,
– EMŠO oziroma matično številko,
– številko transakcijskega računa ter
naziv in sedež banke za vračilo vplačane
varščine,
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene.
4.3. Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne
izkaznice (fizične osebe), potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista
(samostojni podjetniki).
5. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na zgoraj navedenem naslovu, vsak delovni dan, na tel. 01 / 894 8006,
kontaktna oseba Aleš Marolt.
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru od 20. 12. 2010 do
24. 12. 2010.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Rok za oddajo ponudb je 27. 12.
2010, do 10. ure. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na vložišče Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel.
6.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina.
6.3. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku
5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 60 dni po podpisu
pogodbe oziroma prejema računa je bistvena sestavina pogodbe.
6.4. Kupec nosi tudi stroške overitve
prodajne pogodbe pri notarju ter stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos lastninske pravice na poslovni stavbi se opravi po plačilu celotne
kupnine.
6.5. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za poslovno stavbo, ki je predmet
tega poziva.
6.6. Občina Kostel si pridržuje pravico,
da začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Kostel (http://www.kostel.si).
Občina Kostel

Stran

3128 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

Št. 4780-888/2010
Ob-7360/10
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, 94/07, 100/09) v zvezi s tretjim
odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, v nadaljevanju: ZSPDSLS), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Stavbno zemljišče:
– parc. št. 2778/2 njiva, v izmeri 64 m2,
vpisana v zk vl. št. 4166,
– parc. št. 2765/2 zelenica, v izmeri
7.190 m2,
– parc. št. 2765/3 zelenica, v izmeri
4.995 m2, dvorišče, v izmeri 745 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 1.574 m2, poslovna
stavba, v izmeri 712 m2, parkirišče, v izmeri
1.227 m2,
– parc. št. 2765/4 zelenica, v izmeri
22.310 m2, vse vpisane v zk vl. št. 2060 in
– parc. št. 2771/2 zelenica, v izmeri
2.629 m2, pot, v izmeri 224 m2, vpisana v zk
vl. št. 1395,
vse k.o. Kašelj, skupaj 41.670 m2.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljevanju OPN MOL) nahaja v enoti urejanja PO-620, z namensko
rabo O – območje okoljske infrastrukture in
se v skladu z določbo 109. člena OPN MOL
ureja z Odlokom o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine–Zalog z zadrževalnim bazenom pred
centralno čistilno napravo v Zalogu (O P P
N, Uradni list RS, št. 101/09).
2.3 Po prostorskih izvedbenih pogojih za
enoto urejanja prostora je v območju dopustna gradnja objektov in dejavnosti za potrebe centralne čistilne naprave Ljubljana.
2.4 Navedeno zemljišče je v posesti in
upravljanju Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.
2.5 Pogoj za veljavno sklenitev pravnega
posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
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2.6 Izhodiščna cena je 6.150.000,00
EUR.
2.7 Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga
plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni

od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v enoti urejanja prostora PO-620« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana,
1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrež
je 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 5. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe, dne 28. 12. 2010, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Št.

Evidence sindikatov
Št. 101-88/2010-3
Ob-7223/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste - Polje z dnem 29. 11. 2010 sprejme
v hrambo statut z nazivom » Statut Sindikata Big Bang« in ga vpiše v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno št. 157, za sindikat: z imenom: Sindikat Big Bang in sedežem: Šmartinska cesta 152, Ljubljana.
Št. 101-4/2010-4
Ob-7227/10
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Litija, se pri vpisu pod zaporedno številko 20 za leto 1993 o hrambi
Pravil Sindikata vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, VVO Litija, s sedežem
v Litiji, Bevkova ulica 1, z dnem 25. 11. 2010
vpiše sprememba imena sindikata tako, da
se glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Vrtec Litija.
Skrajšano ime: SVIZ, Vrtec Litija.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-7284/10
Ime medija: REPORTER MAGAZIN.
Izdajatelj: Prava smer d.o.o., Dunajska
c. 5, 1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Boštjan Kreft, Meline 5, 5281 Sp. Idrija.
Člani uprave izdajatelja: Boštjan Kreft,
direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: izdajatelj nima nadzornega sveta.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-12/2010/5
Ob-7277/10
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije v skladu s 4.
in 13. členom Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07) na podlagi
32. in 36. člena v povezavi s petim odstavkom 43. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 –
UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09) ter četrtim odstavkom 135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07,
65/08 in 8/10) v zvezi z javnim razpisom
za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Puconcev, ki je bil objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 83,
dne 22. 10. 2010, po uradni dolžnosti izdaja
sklep;
1. Postopek javnega razpisa za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Puconcev, ki je bil uveden z objavo sklepa
o uvedbi javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 83 z dne 22. 10.
2010, se ustavi. Radijska frekvenca za
omrežje prizemne digitalne radiodifuzije
DVB-T na območju Puconcev kanal 52 (radijska frekvenca 722 MHz) ostane nepodeljena.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 38141-13/2010/5
Ob-7278/10
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije v skladu s 4. in
13. členom Zakona o digitalni radiodifuziji
(Uradni list RS, št. 102/07) na podlagi 32.
in 36. člena v povezavi s petim odstavkom
43. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07
– ZDRad in 110/09) ter četrtim odstavkom
135. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10)
v zvezi z javnim razpisom za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Škofje
Loke, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 83, dne 22. 10. 2010,
po uradni dolžnosti izdaja sklep;
1. Postopek javnega razpisa za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Škofje Loke, ki je bil uveden z objavo sklepa
o uvedbi javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 83, dne 22. 10. 2010,
se ustavi. Radijska frekvenca za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Škofje Loke kanal 50 (radijska frekvenca 706 MHz) ostane nepodeljena.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-7193/10
Likvidacijski upravitelj družbe TERI trgovina, proizvodnja, posredništvo in storitve
d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Beograjska ulica 45, 2000 Maribor, matična številka 2343908000, objavlja v skladu z določilom 412. člena ZGD-1 poziv upnikom:
Upniki družbe TERI trgovina, proizvodnja,
posredništvo in storitve d.o.o. – v likvidaciji,
lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju na naslov: TERI trgovina, proizvodnja, posredništvo in storitve
d.o.o. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj,
Beograjska ulica 45, 2000 Maribor, in sicer
v roku 30 dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS.
Terjatve je potrebno prijaviti s priporočeno poštno pošiljko s pripisom: prijava terjatve. Prijava terjatve mora vsebovati določen
zahtevek za priznanje terjatve v postopku in
opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost
zahtevka, in dokaze o njih.
TERI d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Vesna Tertinek
Št. 10-01/2010
Ob-7250/10
Likvidacijski upravitelj EVACO d.o.o. –
v likvidaciji, Vodovodna 28, 2000 Maribor,
matična številka 5681421, pri kateri je na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, Srg 2010/43582 z dne 7. 12. 2010 vpisan
začetek redne likvidacije, v skladu z določbo
412. člena ZGD-1, objavlja poziv upnikom,
da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva, prijavijo svoje terjatve do družbe EVACO
d.o.o. – v likvidaciji. Terjatve je potrebno
nasloviti na likvidacijskega upravitelja na
sedežu družbe EVACO d.o.o. – v likvidaciji,
Vodovodna 28, 2000 Maribor, v dveh izvodih
z vso dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in
višino terjatev.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
EVACO d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Barbara Černčič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7300/10
Skupščina
družbenikov
družbe
Marche gostinstvo d.o.o., Notranjska
cesta 71, Logatec, MŠ 1582216000, je
dne 8. 12. 2010 sprejela sklep o znižanju osnovnega kapitala družbe, z dosedanjega zneska 2.253.380,00 EUR za
znesek 1.000.000,00 EUR na znesek
1.253.380,00 EUR.
Vse upnike družbe Marche gostinstvo
d.o.o., se poziva, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z znižanjem osnovnega kapitala družbe. Upnikom se zagotavlja
pravica po 520. členu ZGD-1.
Marche gostinstvo, d.o.o.
poslovodstvo družbe
generalni direktor Hermann Ircher

Sklici skupščin
Ob-7283/10
Uprava družbe TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d. v skladu z 292. členom ZGD-I in
7. členom statuta d.d. sklicuje
13. sejo skupščine družbe
TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d.,
Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice,
ki bo dne 18. 1. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta Borisa
Kidriča 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa
skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Svetina.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009 in poročilom nadzornega sveta za leto
2009.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2009.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 26.270,00
evrov ostane nerazporejen in se izkazuje
v okviru postavke zadržani dobiček znotraj
postavk kapitala, o njegovi uporabi pa bo
odločala skupščina delniške družbe v naslednjem poslovnem letu.
Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Odstop članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev in izvolitev novih članov.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s podano odstopno izjavo Branka Čušina in Janeza Dovžana z mesta člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Na podlagi določil točke 6 (šest) 3 (tri)
statuta družbe se za člane nadzornega sveta predstavnikov delničarjev izvolita: Marjan
Eberlinc, Stanislav Repovž.
Mandatna doba nadzornega sveta traja
štiri leta in za novo imenovana člana prične
teči z dnem imenovanja na skupščini, to je
z dnem 18. 1. 2011.
6. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se določi sejnina v višini 90,00 EUR
neto na sejo za člana nadzornega sveta in
120,00 EUR neto na sejo za predsednika
nadzornega sveta.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan, od 10. do 13. ure, od dne objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njen
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničar,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih pa-

pirjev konec četrtega dne pred skupščino,
to je 14. 1. 2011 (presečni datum), in so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino
na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo
na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci
pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti
tudi pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
v istih prostorih, z istim dnevnim redom, ob
13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, d.d.
uprava družbe
Ob-7310/10
Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova
10, Idrija,
izredno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,
ki bo v torek, 18. 1. 2011, ob 13.30,
v prostorih odvetniške pisarne Luša Nataše,
Lapajnetova 9 (I. nadstropje) v Idriji, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe FMR.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
svet družbe FMR d.d., se z dnem 18. 1.
2011 imenuje Jurij Kleindienst, Grilčeva
ulica 30, 5280 Idrija, z dnem 20. 6. 2011
pa se za člana nadzornega sveta družbe
FMR imenuje Stojan Petrič, Mokraška vas
6, 5280 Idrija. Oba člana nadzornega sveta
se izvolita za mandatno dobo štirih let, šteto
od dneva imenovanja.
3. Pooblastilo upravi družbe FMR za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe FMR na podlagi osme
alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1
pooblašča upravo, da lahko v imenu in za
račun družbe FMR d.d. pridobi lastne delnice, katerih delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima,
presegati 10 (deset)% osnovnega kapitala
oziroma 81.401 navadnih prosto prenosljivih
kosovnih delnic. Družba ne bo pridobivala
lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak jih bo ponudila v odkup delničarjem družbe in z njo povezanih družb ter za
druge zakonsko dopustne namene. Nabavna
cena delnic pri pridobivanju lastnih delnic ne
sme biti višja od 47 EUR za delnico in ne
nižja od 33 EUR za delnico. Cena delnic pri
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odsvojitvi lastnih delnic ne sme biti nižja od
njihove povprečne nakupne cene. Navedeno
pooblastilo za pridobitev lastnih delnic velja
36 mesecev od dneva te skupščine.
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, vključno s predlogom sklepa uprave (1. točka
dnevnega reda), predlogom sklepa nadzornega sveta (2. točka dnevnega reda) in
skupnim predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta (3. točka dnevnega reda)
z njihovimi obrazložitvami so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro in med
13. in 16. uro.
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. Uprava družbe bo objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu, na št. 05/375-03-67.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta.
Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu, na št. 05/375-03-67.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 14. 1. 2011, in
katerih pisno napoved udeležbe bo družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od
enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za
presojo točk dnevnega reda skupščine.
FMR d.d. Idrija
predsednik uprave
Andrej Kren
Ob-7311/10
Na podlagi določila 31. člena Statuta
delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe
sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
ter vabi delničarje družbe, da se udeležijo skupščine, ki bo v sredo, dne 26. 1.
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2011, ob 13. uri, v sejni dvorani, na sedežu
družbe, Cankarjeva cesta 2, Bled.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave, in sicer se za predsednika skupščine izvoli odvetnika Mateja Erjavca, za preštevalca glasov pa Mitja Slaparja in Karmen
Ambrožič.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Bojan Podgoršek.
2. Volitve člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani, da je Luki Tatiću
zaradi smrti dne 16. 10. 2010 prenehal mandat člana v nadzornem svetu družbe.
Za člana nadzornega sveta, ki bo zastopal interese delničarjev, se do izteka mandatnega obdobja štirih let, za katerega je bil
izvoljen pokojni Luka Tatić, namesto njega
izvoli Saša Peško, kateremu mandat začne
teči z dnem izvolitve na skupščini.
II. Objava sklica in vpogled gradiva
Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na spletni strani
družbe, www.kompashotel.com. Gradivo za
skupščino s predlogi sklepov z utemeljitvijo,
je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu družbe Cankarjeva cesta 2, Bled, vsak
delavnik, med 9. in 12. uro, v času od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma
zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci),
ki so najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), vpisani v delniško knjigo pri KDD. Udeleženci
morajo udeležbo na skupščini družbi pisno
najaviti v istem roku.
IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1
zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar poslal družbi predlog za objavo
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
VI. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ne bo sklepčna bo v skladu
s 27. členom statuta, družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan,
torej 27. 1. 2010, ob 9. uri, v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Kompas Hoteli Bled, d.d.
uprava družbe
Dejan Žlender, direktor
Ob-7312/10
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Sloven-

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

3133

ska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
18. skupščino
delniške družbe Hotel Slon d.d.,
ki bo v četrtek, 27. 1. 2011, ob 13. uri,
v klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave, in sicer se za predsednika skupščine izvoli odvetnika Mateja Erjavca, za
preštevalki glasov pa Marušo Peternelj in
Karmen Zakošek.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Bojan Podgoršek.
2. Volitve člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani, da je Luka Tatić,
ki bi mu dne 19. 12. 2010 potekel mandat
člana nadzornega sveta in ki je bil z istim
dnem na skupščini družbe dne 26. 8. 2010
ponovno izvoljen za člana nadzornega sveta
za naslednja 4 leta, dne 16. 10. 2010 umrl.
Za člana nadzornega sveta, ki bo zastopal interese delničarjev, se do konca mandatnega obdobja štirih let, za katerega je bil
z dnem 19. 12. 2010 na skupščini družbe
dne 26. 8. 2010 izvoljen pokojni Luka Tatić,
namesto njega izvoli Ivana Tatića, katerega mandat začne teči z dnem izvolitve na
skupščini.
II. Objava sklica in vpogled gradiva
Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni
strani družbe, www.hotelslon.com. Gradivo
za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda je delničarjem na
vpogled v tajništvu Hotela Slon d.d., Ljub
ljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik,
med 9. in 12. uro, v času od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma
zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki
so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej
dne 23. 1. 2011, vpisani v delniško knjigo pri
KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku.
IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1
zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar poslal družbi predlog za objavo
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
VI. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu

Stran

3134 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

s 27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan,
torej 28. 1. 2011, ob 13. uri, v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon d.d.
Gregor Jamnik, direktor
Ob-7345/10
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe
Lameta, delniške družbe pooblaščenke,
d.d., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice in na osnovi sklepa nadzornega sveta
družbe, sklicuje uprava družbe
7. skupščino družbe
Skupščina bo, dne 19. 1. 2011, ob 12. uri,
na sedežu družbe Lameta, d.d., C. Borisa
Kidriča 44, Jesenice, v sejni sobi družbe
Acroni.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se na predlog
uprave imenuje odvetnik Gorazd Podbevšek. Za štetje glasov se imenuje Irena Dimitrič.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Nada Svetina.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Lameta, delniška družba pooblaščenka d.d. za poslovno leto 2009 ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
omenjeno poslovno obdobje.
Predlog sklepa št. 2:
2. a) Skupščina se seznani z letnim poročilom Lameta, delniška družba pooblaščenka d.d. za leto 2009.
2. b) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2009.
2. c) Celotni čisti dobiček poslovnega
leta 2009 v višini 66.500 EUR se nameni pokrivanju prenesene izgube iz preteklih let.
3. Določitev višine nagrade za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: skupščina družbe
se strinja, da se članom nadzornega sveta
izplača nagrada v skupnem bruto znesku
4.471,00 EUR za poslovno leto 2009. Nagrada članom nadzornega sveta in predsedniku nadzornega sveta se deli v razmerju
1:1,29.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4:
Za člane nadzornega sveta družbe se
v skladu s točko 7.1. statuta družbe imenu
jejo:
a) Boris Bregant Janez, Hrušica 136,
4276 Hrušica,
b) Ernest Pušnik, Hrušica 138, 4276 Hrušica,
c) France Smolej, Ulica Heroja Verdnika 010, 4270 Jesenice,
d) Marjan Ravnik, Kamnje 021, 4264 Bohinjska Bistrica,
e) Marjan Žurman, Hrušica 149, 4276
Hrušica,
f) Mitja Torkar, Moste 011, 4274 Žirovnica,
g) Polonca Marjanovič, Brezje 048, 4243
Brezje,
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h) Stanko Erjavec, Breznica 042, 4274
Žirovnica,
i) Uroš Novak, Hrušica 070, 4276 Hrušica.
Gradiva, o katerih bo odločala skupščina
družbe, vključno z letnim poročilom za leto
2009, so delničarjem na razpolago in vpogled na naslovu Cesta Borisa Kidriča 44,
Jesenice od 3. 1. 2011, dalje vsak delovni
dan od 11. do 12. ure v pisarni sindikata
SKEI, ki se nahaja ob glavnem vhodu družbe Acroni.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vsaj 3 (delovne) dni pred
napovedano skupščino pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v delniški knjigi po stanju na zadnji dan
prijave.
Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni po objavi sklica skupščine
upravi družbe podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki
in obrazloženi.
Kolikor skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Lameta, d.d.
Ludvik Bergles, direktor

Nasprotni predlogi
Ob-7327/10
Družba Semesadike Mengeš d.d. na
podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah, k skupščini družbe Semesadike
Mengeš d.d., ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, dne 26. 11. 2010, objavlja
nasprotni predlog in razširitev dnevnega
reda, ki ga je podal delničar D.S.U., družba
za svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
Nasprotni predlog k 8. točki dnevnega
reda glasi:
8. Sprejem sklepa o prenehanju družbe
in začetek postopka redne likvidacije.
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 likvidacijski upravitelj družba D.S.U.,
družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Ljubljana.
c) Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
določi prejemke in druge pravice likvidacijskega upravitelja in pooblašča predsednika
nadzornega sveta, da z likvidacijskim upra-

viteljem podpiše pogodbo o vodenju postopka likvidacije.
d) Likvidacijski upravitelj je upravičen
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih
poslov samo po predhodnem izrecnem soglasju skupščine za vsak posamezen posel
posebej.
e) Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek » v likvidaciji« in se glasi« Semesadike Mengeš
d.d. – v likvidaciji«.
Obrazložitev:
Nasprotni predlog je v točkah a), c) in e)
enak predlogu uprave, zato je delničar D.S.U.
podal obrazložitev le za točki b) in d).
b) ZGD izrecno določa, da morajo organi vodenja in nadzora za vsako točko
dnevnega reda, o kateri naj odloči skupščina, v dnevnem redu navesti predlog sklepa.
Predlog sklepa, kot ga je pri tej točki predlagala uprava, ni sposoben za obravnavanje
in kot take ne more biti sprejet. Za imenovanje likvidacijskega upravitelja je namreč
pristojna skupščina in ta pristojnost ne more
biti prenesena na enega od delničarjev.
V nasprotju z namenom ZGD pa je situacija, ki jo poskuša ustvariti sklicatelj, v kateri
bi že sam sklic skupščine vseboval predloge
sklepov, o katerih ni možno odločati, s tem
pa bi de facto predvideval, da bo na skupščini vložen nasprotni predlog.
D.S.U., d.o.o. zato predlaga, da se njo
imenuje za likvidacijskega upravitelja, ker
sama vodi več likvidacijskih postopkov, zaposlenih ima več strokovnjakov s področij
ekonomije in prava, vodenje likvidacij je ena
od dejavnosti, s katerimi se ukvarja.
d) Namen likvidacije je prenehanje družbe. Vnaprejšnje soglasje skupščine h katerimkoli in kakršnimkoli poslom likvidacijskega upravitelja dejansko pomeni nadaljevanje
družbe in ustvarja položaj, kot da likvidacije
sploh ne bi bilo. Vnaprejšnje soglasje je tako
v nasprotju z namenom likvidacijskega postopka in – v primeru, da bi bilo izglasovano
– ustvarja sum, da je likvidacijski postopek
začet izključno zaradi lažjega oidpuščanja
delavcev. D.S.U., d.o.o. nadaljevanju poslovanja ne nasprotuje, če pa se skupščina
odloči za prenehanje družbe (likvidacijo),
pa naj bo za sklepanje posameznih novih
poslov potrebno soglasje skupščine, saj je
vnaprejšnje soglasje k vsem poslom v nasprotju z zakonom.
Razširitev dnevnega reda s točko 9.
9. Imenovanje posebnega revizorja
Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja se z namenom
preveritve vseh posameznih poslov družbe,
na podlagi katerih se je v poslovnem letu
2009 znižala vrednost opredmetenih osnovnih sredstev družbe z 1.417.457,00 EUR
na 415.373,00 EUR, imenuje družba BDO
Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta
v Mestni Log 1, 1000 Ljubljana.
Obrazložitev:
Iz letnega poročila družbe za leto 2009
je razbrati, da se je vrednost opredmetenih
osnovnih sredstev družbe od 31. 12. 2008
do 31. 12. 2009 znižala z 1.417.457,00 EUR
na 415.373,00 EUR, v letnem poročilu pa ni
razkrito, zakaj in kako je do takega znižanja
prišlo.
Semesadike Mengeš d.d.
Direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 2234/2010
Ob-7290/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 2234/2010
z dne 6. 12. 2010, je stanovanje, številka 26,
v pritličju, večstanovanjske stavbe, na naslovu Betnavska cesta 16, Maribor, v skupni
izmeri 45,41 m², ki stoji na parceli št. 1178/1,
vpisani pri vložni številki 2425, k.o. 659 Tabor, ID stavbe 1338, last zastavitelja Rojko
Fredija do celote, na temelju kupoprodajne pogodbe, z dne 7. 10. 2010, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 32.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1135/10
Ob-7291/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-1135/10, z dne 9. 12. 2010, je bilo
stanovanje, v izmeri 104,30 m2, v večstanovanjski hiši, v Zgornji Polskavi, Levarska 1,
zgrajeni na parc. št. 89/4, pripisani pri vl.
št. 76, k.o. Zgornja Polskava, v lasti Ornik
Zlatke, Levarska ulica 1, Zgornja Polskava, do 1/2, in Krstić Vladimirja, Levarska
ulica 1, Zgornja Polskava do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, z dne 15. 11. 1991, sklepa o dedovanju, opr. št. D 255/2001, z dne 29. 9.
2001 in kupne pogodbe, z dne 17. 1. 2005,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična
št. 5860580000, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 60.000,00 EUR s pripadki,
ki zapade v plačilo 13. 12. 2035 oziroma na
dan odpoklica upnika.
SV 898/10
Ob-7292/10
Na podlagi neposredno izvršljivega Notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. 898/10 z dne 10. 12.
2010, je bila nepremičnina – ulični poslovni prostor, v izmeri 16,93 m2, neto tlorisne
površine (ulični poslovni prostor, v izmeri
15,05 m2, souporaba dvoriščnega WC-ja,
v izmeri 1,88 m2), v stanovanjski stavbi, na
Partizanski cesti 19, v Mariboru, (ID stavbe 1342), ki stoji na parceli št. 1215, prip.
z.k. vl. 510, k.o. Maribor – Grad, v izključni
lasti Kvas Kristijana, pridobljena na podla-

gi prodajne pogodbe, z dne 21. 10. 2010,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 15. 11.
2010, oboje številka 47800-385/2010, sklenjeno z Mestno občino Maribor, kot prodajalko, zastavljena v korist banke – upnice,
Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje denarne
terjatve, v višini 15.000,00 EUR s pp ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 11. 11.
2035.
SV 1042/2010
Ob-7307/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 1042/2010 z dne
15. 11. 2010, je bilo stanovanje, št. 10, ki
se nahaja v nadstropju IV. stanovanjske
hiše, na naslovu Cankarjeva 50, Radovljica, z identifikacijsko številko stavbe 00620,
ki stoji na parc. št. 279/21, ki je pripisana pri
vl. št. 2011, k.o. Radovljica 2156, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici,
skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
zastavljeno s strani zastavitelja Marić Ivice, v korist Unicredit banke Slovenije d.d.,
s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
MŠ 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 185.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 30. 11. 2040.
SV 875/2010
Ob-7313/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 875/2010
z dne 9. 12. 2010 je trisobno stanovanje
s kabinetom, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Nad elektrarno 9, 2000
Maribor, stoječe na parceli 292/12, pripisane pri vložku št. 273, k.o. Brestrnica v lasti
Renate Rozine, stanujoče Nad elektrarno 9
(devet), 2351 (dvatisočtristoenainpetdeset)
Kamnica, do celote in zastavljeno v korist
UNICREDIT BANKA SLOVENIJE d.d. Ljub
ljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka: 5446546000, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 77.000,00 EUR
(sedeminsedemdesettisoč evrov 00/100)
s pripadki.

SV 1352/2010
Ob-7332/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 1352/2010
z dne 14. 12. 2010, je stanovanje številka 106, v izmeri 57,47 m2, s kletnim boksom, v izmeri 2,50 m2, na naslovu, Cesta
proletarskih brigad 59, Maribor, ki stoji na
parceli številka 80/4, katastrska občina Spodnje Radvanje, in je last Šiler Mirana, EMŠO
1908969500340, stanujočega Cesta proletarskih brigad 59, Maribor, in Aleksandre
Milašinović, EMŠO 0305976505129, stanujoča Cesta proletarskih brigad 59, Maribor,
vsakega do 1/2 (ene polovice), od celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji
stanovanja, številka 240, z dne 19. 11. 1991,
menjalne pogodbe z dne 28. 3. 1995, prodajne pogodbe, z dne 22. 12. 2003 ter prodajne
pogodbe, z dne 23. 11. 2010, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 55.000,00 EUR s pp.
SV 970/2010
Ob-7349/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 970/2010 z dne
15. 12. 2010, je bila nepremičnina, z ident.
št. 2175-933-4, del stavbe, s številko 4.E
– stanovanje, Cesta 1. maja 1, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba
stoji na parc. št. 879/4, parc. št. 879/5, parc.
št. 879/6, parc. št. 879/7, parc. št. 879/8,
parc. št. 879/10, parc. št. 879/12, parc.
št. 879/14, parc. št. 879/16, parc. št. 879/18,
parc. št. 879/20, parc. št. 879/22, parc.
št. 879/24, parc. št. 879/26, parc. št. 879/57,
parc. št. 879/58, parc. št. 879/59 in parc.
št. 879/60, vse k.o. Jesenice, last zastaviteljev Voja Dankova in Ilinke Dankove, oba
Cesta 1. maja 1, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe, 62-POS/2003 z dne 12. 9.
2003, in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
24. 11. 2010, zastavljeno v korist upnice
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, matična
številka: 5448557000, s sedežem v Ljub
ljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 32.800,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 23/2010
Os-7214/10
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 23/2010, ki ga je dne 10. 2. 2010 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah, in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Breznikova 15, Domžale, je bila nepremičnina,
to je stanovanje, št. 3, v izmeri 60,10 m2,
v stanovanjskem bloku, na naslovu Miklošičeva 1/e, Domžale, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in je last dolžnika Branislava Bende,
do celote, zarubljena v korist upnika Grasto, d.o.o., Domžale, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, zaradi izterjave 1.188,10 €.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 1. 12. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1036/2010
Os-7041/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Veronike Gobec, Maistrova ulica 13, 6250 Ilirska Bistrica,
ki jo zastopa pooblaščenka Sniježana Puljić,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe pridobitve lastninske pravice, v korist Veronike Gobec, Maistrova ulica 13, 6250
Ilirska Bistrica, do idealnega deleža 1/2-ice
in Lucije Gobec Zidar, Križ 32, 6210 Sežana,
do idealnega deleža 1/2-ice, pri nepremičnini, z ident. št. 11.E, vpisani v vl. št. 2183/11,
k.o. Trnovo, v naravi stanovanje, št. 11, Maistrova ulica 13, 6250 Ilirska Bistrica, dne
11. 10. 2010, pod opr. št. Dn. št. 1036/2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, z dne 8. 11. 1991, sklenjene med
prodajalcem Hmezad Kmetijska zadruga Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 24, Ilirska Bistrica,
ki ga je zastopal direktor Matej Stegel, in kupcem Brankom Gobcem, Maistrova 13, Ilirska
Bistrica, s katero je prodajalec kupcu prodal
trisobno stanovanje, št. 11, v III. nadstropju, stanovanjske hiše, na naslovu Maistrova ulica 13, Ilirska Bistrica, stoječi na parc.
št. 200/5 (prej 200/5 in 200/6), k.o. Trnovo, in
na tej nepremičnini dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca, do celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 24. 11. 2010
Dn 3949/2007
Os-7042/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Anite Ažman Jere, Toma Zupana 27, Na-

klo, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 9. 2009, sklenjene med
Francem Rutarjem, Na Griču 57, Kranj, Martino Bogataj, Bleiweisova cesta 62, Kranj in
Marijo Rutar, Bleiweisova cesta 58, Kranj,
zanjo skrbnica za poseben primer Helena
Sitar, Franca Rozmana Staneta 5, Kranj, kot
prodajalci, ter ASA Naklo d.o.o., Pivka 15a,
Naklo, kot kupcem, za nakup parc. št. 757/1
in 757/12, k.o. Kranj, vpisanih v vl. št. 814,
k.o. Kranj, in prodajne pogodbe z dne 11. 11.
2002, sklenjene med ASA Naklo d.o.o.,
Pivka 15a, Naklo, kot prodajalcem, in Janezom Ažmanom, Toma Zupana 27, Naklo, kot
kupcem, za nakup parc. št. 757/1 in 757/12,
k.o. Kranj, vpisanih v vl. št. 814, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ažman Jere Anite, Toma Zupana
27, Naklo.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2010
Dn 1745/2010
Os-7086/10
Okrajno sodišče v Lenartu je po
zemljiškoknjižni sodnici Lilijani Rebernik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štrman Ferdinanda, Tržaška c. 20, Maribor, ki
ga zastopa Odvetniška pisarna Ketiš - Janžekovič o.p., d.n.o., v postopku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na podlagi 236. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZKK-1), izdalo
sklep o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prenosu terjatve
z dne 9. 9. 2008, sklenjene med družbo
Raiffeisenbank Fehring – St. Anna am Aigen eGen, Republika Avstrija – ter Štrman
Ferdinandom, je banka Štrman Ferdinandu,
Tržaška c. 20, Maribor, s katero je banka
prenesla terjatev, ki jo ima do dolžnikov Belna Jožefa in Belna Majde.
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 spremembe hipotekarnega upnika v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 29. 11. 2010
Dn 2749/2008
Os-2037/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Repek Sanabor Ivanke, Jagodje 25, Izola,
ki jo zastopa Ataurus – Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4850/190 – kletni prostor, v kleti z ident.
št. 1739-0678-260, v stanovanjski stavbi, v Ljubljani, Litostrojska cesta 10, k.o.
Zgornja Šiška, dne 6. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 2749/2008, izdalo sklep o začetku po-

stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu neznanega datuma, iz
l. 1998, sklenjene med neznanim prodajalcem, ter Repek Stojanom in Repek Sanador
Ivanko, za delež do 1/11 skladišča – shrambe, št. 5, v Ljubljani, Litostrojska cesta 10.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2010
Dn 22187/2007
Os-6494/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Horvat Ivane, Smetanova ul. 86, Maribor,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1864/16 – stanovanje, št. 16, v II. nadstropju, z ident.
št. 1734-1287-031, s shrambo, v kleti,
z ident. št. 1734-1287-032, v stanovanjski
stavbi, v Ljubljani, Glinškova ploščad 11,
dne 29. 6. 2010, pod opr. št. Dn 22187/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, št.
L-1442-BV/PF, o prodaji in nakupu stanovanja, z dne 25. 4. 1979, sklenjene med
SGP Stavbenik Koper, ter Žetko Igorjem in
Žetko Ivano, oba Kidričeva 28, Koper, za
stanovanje, št. 16, v II. nadstropju, Glinškova ploščad 11, Ljubljana.
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 6. 10. 2010
Dn 26009/2008
Os-6677/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Lenarta, Gotska ulica 8, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3017/95
– stanovanje, št. 31, v 1. nastr. (3. etaži),
s shrambo, št. 31, v kleti (1. etaži), z ident.
št. 1738-2360-095, Tržaška cesta 55/b,
Ljubljana, k.o. Dravlje, dne 28. 6. 2010, pod
opr. št. Dn 26009/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe, št. 71-3456, z dne
15. 1. 1971, sklenjene med Poslovnim združenjem GIPOSS Ljubljana, ter Škofič Petrom in Škofič Angelco, oba Ljubljana, Črnuče, Titova 321, za stanovanje, št. 17, v II.
nadstropju, v IV. stopnišču, na severni strani
objekta T-1, v k.o. Dravlje,
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– pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja z dne 25. 3. 1974, sklenjene med
Škofič Petrom, Ljubljana, Gotska 8 in Škofič
Angelo, roj. Kregar, Črnuče, Titova 321.
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 15. 10. 2010
Dn 12496/2008
Os-6679/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pernat Aleksandra, Ribiška pot 8, Dravograd,
ki ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini – parc. št. 357, k.o. Poljansko predmestje, dne 13. 8. 2010, pod opr.
št. Dn 12496/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe, z dne 19. 4. 1999,
sklenjene med Janežič Janezom, Zarnikova 7, Ljubljana, Janežič Frančiško, Trnovska 4, Ljubljana, in Erman, roj. Janežič,
Janjo, Sostrska c. 15/D, Dobrunje, ter Pernat Aleksandrom, Ribiška pot 8, Dravograd,
in Pernat Heleno, Zarnikova 7, Ljubljana, za
750/6.000 parc. št. 357, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2010
Dn 1496/2008
Os-6680/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štebej Tatjane, Trebinjska ulica 7, Ljubljana,
ki jo zastopa PERCOM – Perdan Saša s.p.,
Glavni trg 18, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1399/11 – stanovanje, št. 11, v 5. etaži, s shrambo, št. 11, v 1. etaži, z ident.
št. 1732-0455-011, v Ljubljani, Ulica Vide
Janežičeve 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 in 17,
k.o. Štepanja vas, dne 8. 7. 2010, pod opr.
št. Dn 1496/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, št. 251-31/91-JTR,
z dne 25. 11. 1991, sklenjene med SPIZ
Slovenije in Novak Branetom, Vide Janežič
3, Ljubljana, za stanovanje, št. 11, v 3. nadstropju, v Ljubljani, Vide Janežič 3.
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 15. 10. 2010

Št.

Dn 3427/2007
Os-6790/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cimermana Franca, Velike Lašče 52, Velike
Lašče, ki ga zastopa skrbnik za posebni
primer odvetnik Miran Moškotevc, Hacquetova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, št. 100,
Preglov trg 12, Ljubljana, ident. št. 100.E,
vpisani v vl. št. 1592/100, k.o. Moste, dne
20. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 12. 11. 1991,
o prodaji stanovanja, št. 100, v 11. nadstropju, v stanovanjski stavbi, Leninov trg št. 16,
sklenjene med Državno založbo Slovenije,
Mali trg 6, Ljubljana, kot prodajalko, ter Djukanovič Ivanko in Djukanovič Mirom, Leninov trg 16, Ljubljana, kot kupcema.
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 5. 11. 2010
Dn 16692/2007
Os-6791/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
RAP – Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska
cesta 48, Ljubljana, ki ga zastopa Alenka
Perovšek, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, poslovni prostor, v 4. etaži,
z ident. št. 7.E, vpisani v podvl. 3181/7, k.o.
Dravlje, Cesta v kleče 12, Ljubljana, dne
20. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1073 z dne
11. 1. 1993, o nakupu dela poslovnega prostora, v II. nadstropju, objekta »A«, brez
sejne sobe, ki je zgrajen na parc. št. 440/5,
k.o. Dravlje, Cesta v Kleče 12, sklenjene
med strankama Megrad Inženiring, Ljub
ljana, Cesta v Kleče 12, kot prodajalcem, in
BAS d.o.o., Doljne Kamence, novo mesto
kot kupcem,
– sporazuma o delitvi premoženja z dne
29. 10. 1999, za poslovni prostor, v drugem nadstropju, objekta »A«, zgrajenega
na parc. št. 440/5, k.o. Dravlje, sklenjenega
med Pavlin Stanislavom, Novo mesto, Ulica
Danila Bučarja 5, in Ivančič Petrom, Novo
mesto, Krka 41, obema kot družbenikoma
družbe BAS industrija, trgovina, svetovanje
Novo mesto, d.o.o., ki je prenehala po skrajšanem postopku.
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 5. 11. 2010
Dn 16277/2007
Os-6792/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dra-
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gotine Kordež, Poljska pot 10 A, Domžale,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, ident. št. 42.E, podvložek št. 3710/1,
k.o. Bežigrad, poslovni prostor, št. 1, Dunajska cesta 113, z ident. št. 2636-183-42, dne
7. 10. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 112/90 BS, z dne
14. 12. 1990, sklenjene med prodajalcem
IMOS, Združena industrijska gradbena podjetja d.d., Ljubljana, Linhartova 11a, in kupcem Dušanom Zlatičem, v Ljubljani, Škrjančeva 8, za poslovni prostor, št. 1, v Ljubljani,
ki ima sedaj ident. št. 42.E, vpisano v podvl.
št. 3710/1, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2010
Dn 12838/2007
Os-6794/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ber
Pavline, Merčnikova ulica 1b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
ident. št. 8.E, vpisani v podvl. 4148/8, k.o.
Vič, dne 20. 9. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 1007/64,
z dne 15. 4. 1965, za nepremičnino – garsonjero, v I. nadstropju stanovanjskega bloka
D-17, stoječem na parc. št. 1685/1, k.o. Vič,
sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič Rudnik, kot prodajalcem,
in Službo družbenega knjigovodstva pri Narodni banki Jugoslavije, kot kupovalko.
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 5. 11. 2010
Dn 7319/2007
Os-6795/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Antona Petrce, Agrokombinatska cesta 3, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik,
Odvetniška družba Učakar in Rženičnik
o.p.d.n.o., Steletova cesta 8a, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
9.E, stanovanje, št. 9, v 2. nadstropju, Agrokombinatska 3, Ljubljana, vl. št. 4579/9, k.o.
Kašelj, z ident. št. 1770-1118-9, dne 15. 10.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Agroobnova,
podjetje za gradnje in melioracije, Ljubljana,
Črtomirova ulica 8, kot prodajalcem, in Petrca Tončko, Vevče 194, Polje, pri Ljubljani,
kot kupovalko, za stanovanje, št. 9, v II.
nadstropju, v k.o. Kašelj, ki ima sedaj ident.
št. 1770-1118-9, vpisano v vl. št. 4579/9,
k.o. Kašelj.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2010
Dn 14464/2007
Os-6828/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šefika Bajramovića, Kogojeva ulica 1, Ljubljana,
ki ga zastopa Magda Poljšak Derganc, notarka iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, parc. št. 685, vl.
št. 462, k.o. Vič, dne 22. 9. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 2.
1991, glede nepremičnine, parc. št. 685, vl.
št. 462, k.o. Vič, sklenjene med Krajnjanovič
Ljubico, Krajnjanovič Petrom in Krajnjanovič
Dragišo, kot prodajalci, ter Sedićem Ramizom in Veletalnić Ismeto, kot kupcema:
– menjalne pogodbe z dne 4. 9. 1992 glede nepremičnine, parc. št. 685, vl. št. 462,
k.o. Vič, sklenjene med Sedić Ramizom in
Veletanlić Ismeto, kot prvopogodbenima
strankama, ter Bajramović Šeftikom, kot
drugopogodbeno stranko.
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 5. 11. 2010
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zadevi predlagateljice Ljiljane Fric, Grajzerjeva ul. 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vl. št. 4586/26, k.o. Kašelj, stanovanje, št. 25, v 3. nad., Grajzerjeva
ulica 28, Ljubljana, z ident.št. 1770-2737-25,
dne 15. 10. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, aneksa št. 1/87, k prodajni pogodbi, št. 3/87, z dne 15. 6. 1987 z dne 25. 9.
1987, sklenjenega med SOZD ZIGP IMOS
Ljubljana, Linhartova 13, kot prodajalcem, in
Francem Rokavec, Trebinjska 10, Ljubljana,
kot kupcem, za enoinpolsobno stanovanje,
št. A 25/III. nad., v bloku Vevče, ki ima sedaj ident. št. 1770-2737-25, vpisano v vl.
št. 4586/26, 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
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2010

Dn 9805/2007
Os-6829/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Antona Benčine, Beblerjev trg 8, Ljubljana, ki ga zastopa OTIUM, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
ident. št. 42.E, vl. št. 384/42, k.o. Nove Jarše,
stanovanje, št. 42, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
dne 20. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe, z dne 6. 5. 1996, za stanovanje, št. 42, v VI. nadstropju, na Beblerjevem trgu 8 v Ljubljani, sedaj ident. št. 42.E,
vpisano v vl. št. 384/42, k.o. Nove Jarše,
sklenjene med Hatko in Antonom Benčino,
Viška c. 67, Ljubljana, kot prvopogodbenima
strankama, ter Cvetko Štrok Mrežar, kot drugopogodbeno stranko.
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 9. 11. 2010

Dn 15782/2007
Os-6831/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Nataše Stamejčič in Matjaža Stamejčiča, Štihova 24, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah, vl. št. 3798/316, k.o.
Bežigrad, parkirno mesto, št. 74, v 2. kleti
Kare 1, Štihova ulica 19, Ljubljana, z ident.
št. 2636-7797-316, ter vl. št. 3798/317, k.o.
Bežigrad, parkirno mesto št. 75, v 2. kleti,
Kare 1, Štihova ulica 19, Ljubljana, z ident.
št. 2636-7797-317, dne 5. 10. 2010, izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, z dne 7. 4. 1994,
sklenjene med Lebar Antonom, Palmejeva
18, Ljubljana, in Cunder Danico, Koroškega
bataljona 9, Ljubljana, kot prodajalcema, ter
Pristan d.o.o., Ljubljana, Hacquetova 3, kot
kupcem, za parkirni mesti št. 74 in št. 75,
oboje 2. klet, na parc. št. 1761/1, k.o. Bežigrad, ki imata sedaj ident. št. 2636-7797-316,
vpisano v vl. št. 3798/316, k.o. Bežigrad,
in ident. št. 2636-7797-317, vpisano v vl.
št. 3798/317, k.o. Bežigrad,
– darilne pogodbe z dne 29. 3. 2004,
sklenjene med Cunder Danico, Hacquetova ulica 7, Ljubljana, kot darovalko, in Cunder Urbanom, Hacquetova ulica 7, Ljubljana, kot obdarjencem,
za parkirni mesti, št. 74 in št. 75, oboje
2. klet, na parc. št. 1761/1, k.o. Bežigrad,
ki imata sedaj ident. št. 2636-7797-316,
vpisano v vl. št. 3798/316, k.o. Bežigrad,
in ident. št. 2636-7797-317, vpisano v vl.
št. 3798/317, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2010

Dn 13173/2007
Os-6830/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni

Dn 7046/2007
Os-6832/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Đorđa Zekanovića, Beblerjev trg 8, Ljub
ljana, ki ga zastopa OTIUM, d.o.o., Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vl. št. 384/35, k.o. Nove
Jarše, stanovanje št. 35, Beblerjev trg 8,
Ljubljana, ident. št. 35.E, dne 20. 9. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 38/92,
z dne 13. 1. 1992, za stanovanje, št. 35, V.
nadstropje, v stanovanjski hiši na Beblerjevem trgu 8 v Ljubljani, sedaj ident. št. 35.E,
vpisano v vl. št. 384/35, k.o. Nove Jarše,
sklenjena med prodajalcem ŽG Fersped,
p.o., Parmova 37, Ljubljana, in kupcem Radovanom Maksimovićem, Beblerjev trg 8,
Ljubljana.
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 9. 11. 2010
Dn 564/2007
Os-6833/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Eme Ilić, Alešovčeva ulica 27, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, ident. št. 34.E, vl. št. 4544/34, k.o.
Zgornja Šiška, stanovanje št. 34, v VI. nadstropju, Celovška cesta 159, Ljubljana, dne
20. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe, reg. št. 2051/63-65, z dne 30. 6.
1965, za dvosobno stanovanje, tipa A, v VI.
nadstropju, bloka B-5, Celovška c. sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana – Šiška, kot prodajalcem,
in Gorenc Marijo, Žibertova 9, Ljubljana, kot
kupovalko, ki ima sedaj ident. št. 34.E, vpisano v vl. št. 4544/34, 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
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2010
Dn 7069/2005
Os-7070/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanke Kralj, Zapoge 35, Vodice, ki jo
zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, zaradi vknjižba lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini, z ident. št. 3.E in
4.E, vpisani v podvl. št. 912/3, k.o. Medvode, dne 26. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe iz leta 1970, sklenjene
med SGP Tehnik, kot prodajalcem, in Jožefo
Baumikirher, in sicer za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident. št. 3.E in 4.E, vpisani
v podvl. št. 912/3, k.o. Medvode,
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– kupne in menjalne z dne 6. 9. 1981,
sklenjene med Stanislavom in Marijo Ovčak,
oba Verje, Medvode, ter Jožefo Baumkirher, in sicer za nepremičnino, stanovanje,
zdaj z ident. št. 3.E in 4.E, vpisani v podvl.
št. 912/3, k.o. Medvode,
– kupne pogodbe z dne 16. 4. 1984,
sklenjene med Marijo Ovčak, Klanska 1,
Medvode, in Barbaro in Viljemom Koširjem,
oba Perčeva 5, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident. št. 3.E
in 4.E, vpisani v podvl. št. 912/3, k.o. Medvode.
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 24. 11. 2010
Dn 16162/2004
Os-7113/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alojza Jenuša, stanujočega Principova ulica 8,
Maribor, za vpis etažne lastnine, na stanovanju, št. 2, v I. nadstropju stavbe, Principova ulica 8, Maribor, ležeče na parc.
št. 310/1, vpisani v vl. št. 45, k.o. Melje,
pod opr. št. Dn 16162/2004, dne 11. 11.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene 27. 5. 1985, med
prodajalcema Jožetom Lešnikom in Marijo
Lešnik, stanujočih Principova ulica 8, Maribor, zastopanima po sinu Otu Lešniku,
stanujočem Osojnikova ulica 27, Maribor,
in kupovalko Mariborska livarna Maribor,
n.sol.o., Maribor, Oreško nabrežje 9, in sicer TOZD Proizvodnja industrijskih polizdelkov bakra in bakrovih kovin, n.sol.o. in
TOZD Proizvodnja in vzdrževanje sredstev
za delo, n.sol.o., ki ju je zastopal glavni
direktor Ciril Paluc, s katero sta prodajalca prodala nepremičnino, večstanovanjsko
hišo, v Mariboru, Principova ulica 8, stoječo
na parc. št. 310, vpisani kot z.k. telo II, pri
vl. št. 45, k.o. Melje, in pravico uporabe na
parc. št. 310, stavbišče 94 m², dvorišče,
199 m² in vrt 148 m², vpisane kot z.k. telo
I pri isti k.o., in sicer tako, da sta 2-sobno
stanovanje v pritličju (2/5 celote stavbe) in
1-sobno stanovanje v mansardi (1/5 celote
stavbe) prodala TOZD-u Proizvodnja industrijskih polizdelkov bakra in bakrovih kovin,
n.sol.o. in 2-sobno stanovanje, v I. nadstropju (2/5 celote stavbe), TOZD-u Proizvodnja
in vzdrževanje sredstev za delo, n.sol.o. in
v kateri sta prodajalca dovolila na večstanovanjski hiši Maribor, Principova ulica 8,
stoječi na parc. št. 310, k.o. Melje, vknjižbo
prenosa lastninske pravice v korist družbene lastnine za Mariborsko livarno Maribor n.sol.o. TOZD Proizvodnja industrijskih
polizdelkov bakra in bakrovih kovin, n.sol.o.
do 3/5 idealnega dela in v korist TOZD Pro
izvodnja in vzdrževanje sredstev za delo,
n.sol.o. do 2/5, idealnega dela in pri z.k. telesu I vl. št. 45, k.o. Melje, vknjižbo prenosa
pravice uporabe v korist Mariborske livarne
Maribor n.sol.o. TOZD Proizvodnja industrijskih polizdelkov bakra in bakrovih kovin,
n.sol.o. do 3/5, idealnega dela in v korist
TOZD Proizvodnja in vzdrževanje sredstev
za delo, n.sol.o. do 2/5, idealnega dela.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 25. 11. 2010
Dn 3078/2010
Os-7039/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki je
v zemljiškoknjižni zadevi, št. Dn 3078/2010,
začeti na predlog predlagateljice Tine Šparovec, Podbreze 261, Naklo, ki jo zastopa
Boštjan Grum, Partizanska cesta 46, Škofja
Loka, s sklepom, z dne 23. 11. 2011 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin za:
– del stavbe 4.E, stanovanje, v 3. etaži, Blaževa ulica 3C, 4220 Škofja Loka, vl.
št. 2046/3, k.o. Škofja Loka, last Občine
Škofja Loka, mat. št. 5883318, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka, do 1/1;
vsebina listin.
a) odločba Občinskega ljudskega odbora
Škofja Loka, številka 04-4304/1-59, z dne
26. 4. 1960, v zvezi z Dopolnilno odločbo
Občinskega ljudskega odbora Škofja Loka,
številka 04-EA-7/1-61, z dne 22. 5. 1961;
b) kupoprodajna pogodba, sklenjena
med Elektrotehničnim podjetjem »Elra« Škofja Loka po Stanovanjskem podjetju Škofja
Loka, ki ga zastopa direktor Jože Hauptman, kot prodajalec, in Ceferinom Petrom,
Blaževa ulica 3c, Škofja Loka, kot kupcem,
pogodba z dne 13. 6. 1968;
c) kupoprodajna pogodba, sklenjena
med Ceferinom Petrom, Škofja Loka, Blaževa 3c, kot prodajalcem, in Murat Magdo,
Škofja Loka, Blaževa 3, kot kupovalko, pogodba z dne 24. 6. 1971.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Tine Šparovec, EMŠO
2011981505157, Podbrezje 261, Naklo,
v deležu do 1/1.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, navedenih v tem oklicu in o pogojih
za vknjižbo lastninske pravice v korist Tine
Šparovec do 1/1.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 23. 11. 2010
Dn 3487/2010
Os-7210/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki je
v zemljiškoknjižni zadevi, opr. št.
Dn 3487/2010, začeti na predlog predlagateljice, Tatjane Globokar, Podlubnik 160,
Škofja Loka, dne 3. 12. 2010 izdalo sklep,
s katerim je dovolilo začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer, prodajne pogodbe, št. 262-383/91-3/KOV, z dne
27. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Občino Škofja Loka in kupcem, Janezom Seškom, EMŠO 2012967500165, Podlubnik
160, Škofja Loka, in aneksa k prodajni pogodbi, z dne 29. 3. 1995, za dvosobno stanovanje, št. 36, v 8. nadstropju, stanovanjskega objekta Podlubnik 160, Škofja Loka,
stoječega na parc. št. 2051, k.o. Stara Loka,
v skupni izmeri 59,15 m2, in obsega: kuhinjo
11,16 m2, sobo 19,49 m2, sobo 13,33 m2, kopalnico 3,64 m2, predsobo 9,02 m2, balkon
1,62 m2 in klet 0,89 m2, ki je sedaj v zemljiški
knjigi vpisano kot posamezen del stavbe,

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

3139

v podvložku št. 1523/36, k.o. Stara Loka,
z identifikacijsko številko 36.E, in opisom:
dvosobno stanovanje, VII/36, s kletnim prostorom K/36, Podlubnik 160, Škofja Loka,
v lasti SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, Škofja
Loka do 1/1 (celote), za vknjižbo lastninske pravice v korist oseb z imeni: Tatjana
Globokar, EMŠO: 1312966505287, Podlubnik 160, Škofja Loka, in Marko Globokar,
EMŠO: 1304963500303, Podlubnik 160,
Škofja Loka, za vsakega do ½.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini (1. osebe, ki izkazujejo, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske
pravice na nepremičnini, v njeno ime, in 2.
osebe, ki izkazujejo, da so izpolnjeni pogoji
za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice
na nepremičnini, v njeno korist proti osebi,
v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva),
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom, vloženim na Okrajno sodišče
v Škofji Loki, izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v tem oklicu in o pogojih za vknjižbo
lastninske pravice v korist Tatjane Globokar
in Marka Globokar, vsakega do ½.
Imetniki pravic morajo z ugovorom zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge
stvarne pravice v svojo korist in mu priložiti
listine, ki so podlaga za to vknjižbo in druge listine, določene z Zakonom o zemljiški
knjigi.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 3. 12. 2010
N 76/2009
Os-7347/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja, št. 904/91-1/92 z dne 16. 12.
1992, sklenjene med Merkurjem, trgovina
in storitve, d.d. Kranj, Koroška cesta 1, kot
prodajalcem, in Srečkom Komovcem, Ulica
Moša Pijade 3, Kranj, kot kupcem, za posamezni del z ident. št. 15.E, stanovanje,
št. 15, v 5. etaži s kletjo v 1. etaži večstanovanjske stavbe, na naslovu Zoisova ulica 3,
Kranj, v izmeri 58,09 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bojana Kadunca, roj. 31. 1. 1951,
Ulica Lojzeta Hrovata 8, Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bojana Kadunca, roj. 31. 1. 1951,
Ulica Lojzeta Hrovata 8, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 12. 2010
N 78/2009
Os-7365/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe, o prodaji stanovanja, z dne 8. 11. 1991, sklenjene med Iskro
Števci Kranj, d.o.o., Kranj, Savska loka 4,
kot prodajalcem, in Renato Triler, Trg Prešernove brigade 8, Kranj, kot kupovalko, za
posamezni del z ident. št. 40.E, stanovanje,
št. 40, v 8. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe, na naslovu Trg Prešernove
brigade 8, Kranj, v izmeri 55,97 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Natalije Knavs, roj. 16. 8. 1966,
Barbare Knavs, roj. 7. 7. 1988, Gregorja
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Knavsa, roj. 19. 12. 1985, Janeza Grošlja,
roj. 24. 5. 1952, vsi Trg Prešernove brigade
8, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 12. 2010
Dn 26197/2009
Os-6381/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
okrajni sodnici Ester Prajs, pod opr. št.
Dn 26197/2009 na predlog predlagatelja
Rodoljuba Živkovića, Zvezna ulica 5, 1000
Ljubljana, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 11.
1995, sklenjene med Svetin Jožetom, Partizanska cesta 3, Šmarje – Sap, kot prodajalcem, in Miklavec Antonom ter Miklavec Štefanijo, Sketova 3, Ljubljana, kot kupcema,
katere predmet je solastniški delež 14/100
parc. št. 398/2, in parc. št. 398/3, obe k.o.
Moste (1730), kar v naravi predstavlja kletno stanovanje, v izmeri 39,88 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Zvezna ulica 5,
Ljubljana, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3.
1997 sklenjene med Miklavec Antonom in
Miklavec Štefanijo, Zvezna ulica 5, Ljub
ljana, kot prodajalcema, in Ksenijo Šehić,
Zvezna ulica 5, Ljubljana, kot kupovalko,
katere predmet je solastniški delež 14/100
parc. št. 398/2, in parc. št. 398/3, k.o. Moste
(1730), kar v naravi predstavlja kletno stanovanje, v izmeri 39,88 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Zvezna ulica 5, Ljubljana,
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 4.
1998 sklenjene med Ksenijo Šehić, Zvezna
ulica 5, Ljubljana kot prodajalcem in Heleno
Vučak, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, kot kupovalko, katere predmet je solastniški delež
14/100 parc. št. 398/2 in parc. št. 398/3, obe
k.o. Moste (1730), kar v naravi predstavlja
kletno stanovanje, v izmeri 39,88 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Zvezna ulica 5,
Ljubljana, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2010
Dn 29101/2010
Os-7329/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Modic Ivana, Ulica Bena Zupančiča 21, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, s parc. št. 413/11, vpisani
v vl. št. 144, k.o. Karlovško predmestje, dne
16. 11. 2010 izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Vič Rudnik kot
prodajalcem, in Potočnik Konstantinom kot
kupcem, za nepremičnino, ki ima sedaj parc.
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št. 413/11, vpisano v vl. št. 144, k.o. Karlovško predmestje;
– pogodbe o nakupu zemljišča z dne
27. 10. 1967, sklenjene med Potočnik Konstantinom kot prodajalcem, in Modic Ivanom
kot kupcem, za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 413/11, vpisano v vl. št. 144, k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2010
Dn 26017/2010
Os-7363/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janka Bucika, Polje, cesta XVIII. 16, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, z ident. št. 17.E, vpisano v podvl.
št. 1366/22, k.o. Štepanja vas, dne 19. 11.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 150002071,
z dne 10. 10. 1990, sklenjena med SGP
Gorica p.o. Nova Gorica, kot prodajalcem,
in Tasunovič Draganom, Cesta španskih
borcev 71/a, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, z ident. št. 17.E, vpisano
v podvl. št. 1366/22, k.o. Štepanja vas,
– aneks št. 1, h kupoprodajni pogodbi
št. 150002071, z dne 10. 10. 1990, sklenjena med SGP Gorica p.o. Nova Gorica,
kot prodajalcem, in Tasunovič Draganom,
Cesta španskih borcev 71/a, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 17.E, vpisano v podvl. št. 1366/22, k.o.
Štepanja vas.
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 31605/2010
Os-7364/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemlljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darje Strle, Balinarska pot 4, Ljubljana, ki
jo zastopa družba Otium, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, z ident.
št. 1.E, vpisani v podvl. št. 2286/11, k.o. Slape, dne 19. 11. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, neznanega datuma, sklenjene
med Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljub
ljana, Studenec 48, Ljubljana (kot prodajalcem), in Darjo ter Markom Strletom, oba
Balinarska pot 4, Ljubljana (kot kupcema), in
sicer za nepremičnini, z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št. 2286/11, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2010
Dn 11152/2010
Os-7330/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Telebar, stanujoče Ljubljanska
ulica 86 b, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1718/59, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 11152/2010, dne 4. 11. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 95.-100/TR, z dne 5. 10. 1967,
sklenjene med prodajalcem Podjetjem za
visoke gradnje »Stavbar« Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal v.d. glavnega
direktorja Boris Majaron, in kupcem Mariborski vodovod, Moše Pijade 20, ki ga je zastopal direktor Jurij Babič, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, garsonjero,
št. 24, v IV. nadstropju, vhod B, velikosti
22,04 m², ob Ulici proletarskih brigad.
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 7. 12. 2010
Dn 15376/2010
Os-7361/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Milenke Plej, stanujoče Dogoška cesta 65,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, z iden. oznako 306.E, pripisani podvl. št. 2883/1, k.o. Tezno, pod opr.
št. Dn 15376/2010, dne 12. 11. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 5, z dne 16. 8. 1993, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona
– SZ, med prodajalko Republika Slovenija
– Univerzitetna knjižnica Maribor, ki jo je
zastopal Bernard Rajh, in kupcem Jožefom
Šildenfeldom, roj. 18. 10. 1958, s katero
je prodajalka kupcu prodala nepremičnino,
stanovanje, št. 6, v II. nadstropju, v stanovanjski hiši, Dogoška cesta 65, Maribor,
stoječi na parc. št. 1943, k.o. Tezno, in na
prodanem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca,
– darilne pogodbe z dne 14. 10. 1993,
sklenjene med darilodajalcem Jožefom Šildenfeldom, roj. 18. 10. 1958, stanujočim
v Mariboru, Dogoška 65, in obdarjenko Darjo Šildenfeld, roj. 9. 3. 1960, stanujočo v Mariboru, Dogoška 65, s katero je darilodajalec
obdarjenki podaril nepremičnino, stanovanje, št. 6, v II. nadstropju, v večstanovanjski
hiši, v Mariboru, Dogoška cesta 65, stoječi
na parc. št. 1943, k.o. Tezno, in na podarjenem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost ozi-
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roma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2010
Dn 14881/2010
Os-7362/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nikice Andromako, stan. Dalmatinska ulica 3a,
Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Dobrila Samardžija, Glavni trg 19c,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice, na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 336/12,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 14881/2010, dne
3. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12. 1999,
sklenjene med prodajalcem Stavbar – IGM
d.d., Hoče, Miklavška cesta 40, ki ga je
zastopal direktor Peter Klevže, in kupcem
Ral bar in soboslikarstvo in pleskarstvo,
Topler Alfred s.p., Roška ulica 3a, Maribor,
ki ga je zastopal Alfred Topler, s katero
je prodajalec kupcu prodal nepremičnino,
trisobno stanovanje, št. 6, v izmeri 95,44
m², v II. nadstropju, v II. vhodu, s kletnim
prostorom št. 2, v kleti, št. 6/II, vel. 5,97 m²,
ter garažnim parkirnim prostorom v 1. kleti,
št. 6/II, v stanovanjski hiši ob Dalmatinski
ulici v Mariboru, ki stoji na parc. št. 2003,
k.o. Tabor, in na prodanem dovolil vknjižbo
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2010
Dn 1993/2010
Os-7302/10
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
zemljiškoknjižni sodnici Tadeji Predanič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Ramovša, iz Drage pri Šentrupertu 17,
8232 Šentrupert, ki ga zastopa odvetnica
Anita Klobučar iz Novega mesta, za vknjižbo lastninske pravice na parc. št. 3646/1,
in parc. št. 3646/2, vpisanih v vl. št. 623,
k.o. Šentrupert, izdalo sklep z opr. št.
Dn 1993/2010 z dne 30. 11. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, sklenjene med Breznikar Martinom, Draga pri Šentrupertu 12,
8232 Šentrupert, kot prodajalcem, in Marjanom Ramovšem, Draga pri Šentrupertu
17, 8232 Šentrupert, kot kupcem, katero
verjetnost se izkazuje z overjenimi izjavami Ladislava Janeza Tometa, iz Sternenove
ulice 5, 1000 Ljubljana, z dne 17. 9. 2010
ter Alojzije Slavke Zgonc in Cveta Zgonca,
oba iz Tkalske ulice 14, 3000 Celje, z dne
28. 9. 2010.
Na podlagi citiranih overjenih izjav,
se predlaga prenos lastninske pravice na
parc. št. 3646/1 in parc. št. 3646/2, k.o.
Šentrupert, v korist predlagatelja Marjana
Ramovša, stan. Draga pri Šentrupertu 17,
8232 Šentrupert.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, kate-
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ro vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 8. 12. 2010
Dn 2165/2010
Os-7303/10
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
zemljiškoknjižni sodnici Tadeji Predanič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alojzije Vidrih, stan. Stranje pri Dobrniču 2,
8211 Dobrnič, ki jo zastopa odvetnica Anita Klobučar iz Novega mesta, za vknjižbo
lastninske pravice na parc. št. 1234/2, vpisano v vl. št. 245, k.o. Dobrnič, izdalo sklep
z opr. št. Dn 2165/2010 z dne 30. 11. 2010,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, sklenjene med Angelo Zupančič, Jožetom Zupančičem in Zofijo Zupančič, vsi z zadnjim znanim prebivališčem Stranje pri Dobrniču 7, 8211 Dobrnič,
kot prodajalci, in Alojzijo Vidrih, stan. Stranje
pri Dobrniču 2, 8211 Dobrnič, kot kupovalki, katero verjetnost predlagateljica izkazuje
z overjenimi izjavami Viktorja Rajerja, stan.
Krška vas 29 a, p. Krka, Marije Zupančič,
stan. Vavpča vas pri Dobrniču 7, p. Dobrnič
in Igorja Smoliča, stan. Stranje pri Dobrniču
1, p. Dobrnič, vse z dne 8. 10. 2010.
Na podlagi citiranih overjenih izjav,
se predlaga prenos lastninske pravice na
parc. št. 1234/2, k.o. Dobrnič, v korist predlagateljice Alojzije Vidrih, stan. Stranje pri Dobrniču 2, 8211 Dobrnič.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 8. 12. 2010
Dn 2406/2010
Os-7304/10
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
zemljiškoknjižni sodnici Tadeji Predanič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Ruglja, stan. Vesela Gora 19, 8232
Šentrupert, za vknjižbo lastninske pravice
pri 1/6-ini parc. št. 3620/3, vpisane v vl.
št. 1164, k.o. Šentrupert, izdalo sklep z opr.
št. Dn 2406/2010 z dne 30. 11. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, sklenjene med Zupan Rozalijo, neznanega bivališča, kot prodajalko, in Jožetom Rugljem, stan. Vesela
Gora 19, 8232 Šentrupert, kot kupcem, katero verjetnost predlagatelj izkazuje z overjenimi izjavami Kristine Majcen, stan. Draga
pri Šentrupertu 7, 8232 Šentrupert, Janeza
in Ivane Rugelj, oba stan. Brinje 21, 8232
Šentrupert, vse z dne 12. 11. 2010 ter Petra
Freliha, stan. Šentrupert 125, 8232 Šentrupert, z dne 24. 11. 2010.
Na podlagi citiranih overjenih izjav,
se predlaga prenos lastninske pravice pri
1/6-ini parc. št. 3620/3, k.o. Šentrupert, v korist predlagatelja Jožeta Ruglja, stan. Vesela
Gora 19, 8232 Šentrupert.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 8. 12. 2010
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Dn 2669/2010
Os-7305/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Viktorja Brusa, Rovtarska
cesta 16, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 14. 4. 1992, sklenjena med
prodajalcem Mercator – Kmetijska zadruga Logatec in kupcem Viktorjem Brusom,
Rovtarska cesta 16, Logatec, za nepremičnino, stanovanje, št. 2, v pritl. v izmeri
53,14 m2, v stanovanjskem bloku Rovtarska
cesta 16, Logatec, parc. št. 332, k.o. Blekova vas, v zemljiški knjigi vpisano z št. ID 2.E
(2016-909-2), št. ID 12.E /2016-909-12) in
št. ID 26.E (2016-909-26).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Viktorja Brusa, Rovtarska cesta 16,
Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 12. 2010
Dn 3525/2010
Os-7306/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Jožice Simončič, Rovte 89 A,
Rovte, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listin:
– kupne pogodbe št. 736/80, z dne
28. 10. 1980, sklenjena med prodajalcem
Gradnik Logatec, podjetje za gradbene in
komunalne dejavnosti in kupovalko Mileno
Logar, Rovte 57,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12.
1984, sklenjena med prodajalko Mileno
Logar, Rovte 57, in kupovalko Jožico Simončič, Ižanska 240, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje, št. 9, v 4. nadstropju,
s shrambo, v izmeri 31,82 m2, na naslovu
Rovte 89 A, Rovte, v zemljiški knjigi vpisano
s št. ID 9.E (2008-576-9), k.o. Rovte.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jožice Simončič, Rovte 89 A, Rovte,
teh dveh pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki 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 na Vrhniki
dne 7. 12. 2010
Dn 3523/2010
Os-7366/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Alme Nadlišek, Vas 18, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listin:
– prodajne pogodbe št. SL077/06-S
z dne 23. 3. 2006, sklenjena med prodajalcem Primorje d.d., družba za gradbeništvo,
inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, Ajdovščina, mat. št. 5075840,
in kupovalko Almo Nadlišek, roj. 14. 3. 1957,
Vas 18, Vrhnika,
– fotokopijo dodatka za uskladitev
zemljiškoknjižnega stanja z dne 9. 6. 2006,
sklenjena med prodajalcem Primorje d.d.,
družba za gradbeništvo, inženiring in druge
poslovne storitve, Vipavska cesta 3, Ajdo-
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vščina, mat. št. 5075840 in kupovalko Almo
Nadlišek, roj. 14. 3. 1957, Vas 18, Vrhnika, za
nepremičnino, stanovanje, št. V-13-4, v mansardi s shrambo, v kleti, v izmeri 53,09 m2,
z identifikacijsko številko 1860/4, v stanovanjski stavbi na naslovu Sončni Log 7, Logatec,
na parc. št. 1746/27, k.o. Dolenji Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Alme Nadlišek, Vas 18, Vrhnika, na
podlagi te prodajne pogodbe in dodatka za
uskladitev zemljiškoknjižnega stanja.
Okrajno sodišče na Vrhniki 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 na Vrhniki
dne 13. 12. 2010
Dn 3375/2010
Os-7367/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Marije Košir, Rovte 89a, Rovte,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupne pogodbe št. 72/TJM-81 z dne
2. 2. 1981, sklenjena med prodajalcem Gradnik Logatec, podjetje za gradbene in komunalne dejavnosti in kupovalko Julko Bradeško, Rovte 70, za nepremičnino, garsonjero,
št. 5, v izmeri 26 m2, v stanovanjskem bloku
v Rovtah (v zemljiški knjigi vpisano kot stanovanje, št. 6, v etaži 5, s shrambo v etaži 3,
v podvložku št. 962/8, k.o. Rovte, z identifikacijsko številko 6.E (2008-576-6)).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marije Košir, Rovte 89a, Rovte, in
Mihe Koširja, Rovte 89a, Rovte, vsakega
do 1/2, na podlagi te pogodbe in notarskega
zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 466/06
z dne 31. 8. 2006.
Okrajno sodišče na Vrhniki 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 na Vrhniki
dne 13. 12. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VII P 2640/2009
Os-6492/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Alenki Kočevar Nosan, v pravdni zadevi tožeče stranke: Šumi Electronics d.o.o., Ješetova ulica 31, Kranj, proti toženi stranki: Slobodanu Mršić, Kristanova ulica 4, Ljubljana,
zaradi plačila 2.089,25 EUR s pripadki, dne
15. 10. 2010 sklenilo:
začasna zastopnica Nataša Platovšek,
odvetnica v Ljubljani, postavljena toženi
stranki s sklepom z dne 5. 6. 2009, opr. št.
VL 78039/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2010
VI P 2910/2010
Os-6975/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku
Aleksandru Šmidu, v pravdni zadevi tožeče
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stranke Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33,
Ljubljana, ki ga zastopa Vesna Šafar, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko
Marijeto Burja, Brodarjev trg 11, Ljubljana,
zaradi plačila 1.002,40 EUR, dne 18. 11.
2010, sklenilo:
začasni zastopnik, odvetnik Blaž Guna,
postavljen toženi stranki s sklepom z dne
14. 4. 2010, opr. št. VL 156594/2009, se
razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2010
VL 172945/2009
Os-7065/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Helena Živič, Trg Matije Gubca 1, Krško,
proti dolžniku Nikici Topalov, Župančičeva
ulica 6, Domžale, ki ga zastopa zak. zast.
odv. Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale, zaradi izterjave 236,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Nikici Topalov, Župančičeva
ulica 6, Domžale se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
2. Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Marko Šinkovec, Bevkova 8, Domžale.
3. 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 28. 10. 2010
P 108/2010
Os-6988/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Nevenke Škarja, Lipa
32, 3321 Velenje, ki jo zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo
stranko Katarino Colja, Gabrovica pri Komnu 67, 6223 Komen, sedaj neznanega
bivališča zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 5.000,00 €),
po predlogu tožeče stranke za postavitev
začasnega zastopnika toženi stranki, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Katarini Colja, Gabrovica pri Komnu 67, 6223 Komen, sedaj neznanega bivališča s sklepom z dne 22. 11.
2010 postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod Sablanico 6, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 11. 2010
P 98/2010
Os-7021/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Cvetke Crissani Racman, Bazovica 252, Italija, ki jo zastopa
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper
toženo stranko Antona Metlika, neznanega
bivališča zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem (13.000 €), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega
zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Antonu Metliki, neznanega bivališča

s sklepom z dne 18. 11. 2010, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Damjana Krta, Partizanska 63, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 11. 2010
P 109/2010
Os-7022/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Anice Colja, Tomačevica 26/b, Komen, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper toženo
stranko Alojzij Coja, Gabrovica pri Komnu
67, 6223 Komen, sedaj neznanega bivališča
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (5.000,00 €), po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Alojziju Colji, Gabrovica pri Komnu 67, 6223
Komen, sedaj neznanega bivališča s sklepom z dne 22. 11. 2010 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana
Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana,
ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 11. 2010
P 110-2010
Os-7023/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Nevenke Škarja, Lipa
32, 3321 Velenje, ki jo zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo
stranko Alojzij Colja, Gabrovica pri Komnu
67, 6223 Komen, sedaj neznanega bivališča
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 5.000,00 €), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki Alojziju Colji, Gabrovica pri
Komnu 67, 6223 Komen, sedaj neznanega
bivališča s sklepom z dne 22. 11. 2010 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod Sablanico
6, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 11. 2010

Oklici dedičem
IV D 1997/2008
Os-7085/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek, opr. št. IV
D 1997/2008, po pokojnim Ingrid Zalar, roj.
22. 7. 1961, umrli 4. 1. 2008, nazadnje stanujoči Podmilščakova ulica 20, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Ob smrti je
bila zapustnica razvezana, imela je sinova
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Nejca Zalarja in Jana Zalarja, mater Marijo
Kunšič in sestro Tatjano Kunšič Tarter, ki
pa so se dedovanju po zap. odpovedali. Za
dedovanje tako pridejo v poštev dediči III.
reda, za katere pa sodišče nima nobenih podatkov. Podatke o morebitnih dedičih sodišče potrebuje zaradi izvedbe zapuščinskega
postopka po pokojni.
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 11. 11. 2010
D 245/2010
Os-7043/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Fabjan
Jožefu, pok. Mihaela, neznanega prebivališča, roj. 30. 10. 1889, ki je umrl dne 31. 10.
1959.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli
v poštev tudi zap. vdova in zap. otroci oziroma njihovi morebitni dediči, ki naj bi živeli
v Rusiji in ki sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva morebitne dediče prvega dednega reda, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine v tem zapuščinskem postopku,
da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od te objave, sicer bo sodišče
po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 11. 2010
D 333/2009
Os-6419/10
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Poropat Ro-
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dolfu, roj. 15. 10. 1908, drž. Italije, nazadnje
stanujočem v Trstu, Via Petronio 20, Trst,
Italija, in umrlem dne 22. 4. 1995, v Trstu.
Pismene oporoke ni zapustil, bil pa je solastnik do 1/5-ine parc. št. 3568, vpisane
v vl. št. 4243, k.o. Portorož, parc. št. 3569
in 5992, vpisanih v vl. št. 4770, k.o. Portorož, in parc. št. 3570, vpisane v vl. št. 795,
k.o. Portorož.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 10. 2010

Oklici pogrešanih
N 71/2010
Os-7212/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Jožefa
Gregorčiča, Triglavska 7, Idrija, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Ivana Gregorčiča, Lokev 46/74, Lokev za mrtvega.
Gregorčič Ivan se je rodil 7. 6. 1886,
v Lokvi 46/74, očetu Jožefu Gregorčiču in
materi Mariji, roj. Čok. Pogrešanec je bil
brat pokojnega očeta predlagatelja. Drugih
podatkov o pogrešancu ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani, v roku treh mesecev objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 12. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Brdar Sašo, Parižlje 38H, Žalec,
zavarovalno polico, št. 50500038734, izdala
zavarovalnica Azija Garant. gnt-317252
Cerovšek
Suzana,
Drenov
grič
10a, Vrhnika, zavarovalno polico, št.
50500076135, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-317201
Devetak Dejan, Miren 134, Šempeter pri
Gorici, zavarovalno polico, št. 41403001335,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk-317261
Horvat Jože, Ratkovci 17, Prosenjakovci
– Partosfalva, zavarovalno polico, št.
50500045851, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnk-317186
Jambrović Gordana, Pot k Savi
46, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500022148, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnd-317218
Kadrić Aiša, Cesta dveh cesarjev
106/P, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40301005396, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnj-317262
Kerčmar
Štefan,
Slovenska
62,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500024995, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnw-317274
Krajnc
Timotej,
Jareninski
vrh
21b, Jarenina, zavarovalno polico, št.
50500024218, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-317172
Kulčar
Silvija,
Kolodvorska
20a,
Lendava – Lendva, zavarovalno polico,
št. 50500019136, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnc-317194
Macura Rastko, Polje, cesta XXVI. 12,
Ljubljana – Polje, zavarovalno polico, št.
50500081105, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnh-317239
Mak Dejan, Slatina pri Ponikvi
53, Ponikva, zavarovalno polico, št.
50500063643, izdala zavarovalnica KD
Zavarovalnica d.d. gnv-317275
Muslumović Nera, Solinska ulica 5,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico,
št. 50500041745, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-317215
Podgoršek Horžen Marjetka, Cerklje ob
Krki 72, Cerklje ob Krki, zavarovalno polico,
št. 11.028.319, izdala zavarovalnica Grawe
Zavarovalnica d.d. gni-317263
Primožič Romana, Vinski vrh 64,
Miklavž pri Ormožu, zavarovalno polico,
št. 50500013549, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnl-317235
Renić
Franjo,
Šlajmarjeva
ulica
7, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601005178, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnd-317243
Ribič Miroslav, Savinškova ulica
6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500065149, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnw-317224

Rozman Drago, Celovška cesta
269, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500069181, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gns-317178
Zoran Bojan, Lutrško selo 17b, Otočec,
zavarovalno polico, št. 41601003966,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz-317271
Zukić Denis, Dol pri Borovnici 28,
Borovnica,
zavarovalno
polico,
št.
50500011148, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gny-317222

Spričevala preklicujejo
Arbi Aleš, Vrhpolje pri Kamniku 70,
Kamnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Poklicne fotografske šole v Ljubljani, izdano
leta 1978, 1980 in 1981. gnz-317196
Babuder Ajda, Jamska cesta 25,
Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2009. gnp-317206
Bezgovšek Denis, Trubarjevo nabrežje
31, Laško, indeks, št. 59011706, izdala
Visoka šola za upravljanje in poslovanje.
gnk-317211
Bolčič Kristjan, Seča 183, Portorož –
Portorose, spričevalo 9. razreda Osnovne
šole Lucija, izdano leta 2009. gnn-317183
Cehner Jure, Ulica Dušana Kvedra
12, Šentjur, indeks, št. F0001315, izdala
Filozofska fakulteta. gnx-317198
Crnovič Lejla, Cesta talcev 18a, Jesenice,
spričevalo 2. in 3. letnika Ekonomske šole
Kranj. gng-317269
Cvetkovič Vladimir, Simoničev breg
4, Gornja Radgona, spričevalo 1. letnika
Srednje elektro-računalniške šole Maribor,
izdano leta 1996. gnj-317187
Dermastja Irena, Zgornje Stranje 9A,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Zavod za invalidno mladino Kamnik, izdano
leta 1997. gnu-317251
Dolinar Aleksander, Brilejeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1982
in 1983. gnt-317256
Drofenik Boštjan, Rožna ulica 9, Šmarje
pri Jelšah, indeks, št. 61177952, izdala
Pedagoška fakulteta. gnw-317174
Ducman Gregor, Ločica ob Savinji 79,
Polzela, spričevalo 8. razreda OŠ Šempeter,
izdano leta 1998. gnl-317260
Duračković Damir, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole za informatiko in računalništvo, izdano
leta 2000. gnz-317246
Fijavž
Jelka,
Einspielerjeva
3,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole Maribor, izdano leta 1974.
gnq-317230
Gale Lisjak Marija, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, indeks, št. 41040184, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana, leto

izdaje 2004, izdan na ime Marija Gale.
gnt-317227
Gomboc Lidija, Zgornji Duplek 93A,
Spodnji Duplek, spričevalo 1. letnika SŠGT
Radenci. gnb-317220
Grabovac Aleksandar, Jamova 48,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi in
spričevalo o maturi Euro šole Ljubljana,
izdano leta 2009. gne-317192
Gregorec Jan, Trstenik 3, Golnik,
spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta
2009. gno-317232
Jelenko Nina, Log 28b, Hrastnik,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Borisa
Kidriča, izdano leta 1993, izdano na ime
Jazbinšek Nina. gnf-317191
Jokić
Nedeljko,
Ulica
Hermana
Potočnika 17, Ljubljana, spričevalo o
zaključnem izpitu Cene Štupar – Center
za permanentno izobraževanje, izdano leta
2004. gnv-317225
Juvanc Mojca, Gorica 17, Leskovec
pri Krškem, diplomo Tehniško elektro šole
Krško, št. 1616, izdano leta 1981 na ime
Preskar Mojca. gnm-317238
Kadriji Samir, Zaloška cesta 17, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani. gnn-317208
Kastelec Ana, Šentjošt 9, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2005. gnm-317234
Kastelec Ana, Šentjošt 9, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Gimnazije novo
mesto, izdano leta 2005. gnn-317233
Klinar Jožica, Velenjska cesta 9, Žalec,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra za blagovni promet v Celju, izdano leta 1980, izdano na ime Reberšak Jožica. gnh-317214
Kocjan Klaudija, Petelinjek 56, Novo
mesto, diplomo Srednje šole tehniške in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič, Novo
mesto, izdana leta 1990. gni-317213
Korošec Tibor, Kongresni trg 15, Ljubljana, spričevalo o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe za prevoze v cestnem
prometu, izdal Inter-es d.o.o., izdano leta
1999. gnm-317209
Leben Barbara, Levčeva ulica 13a,
Mengeš, spričevalo 2. letnika Srednje
glasbene in baletne šole Ljubljana, izdano
leta 2003. gnn-317258
Leben Barbara, Levčeva ulica 13a,
Mengeš, spričevalo 1. letnika Srednje
glasbene in baletne šole Ljubljana, izdano
leta 2002. gnm-317259
Lovšin Klara, Bezje 4, Kranjska Gora,
spričevalo 8. razreda in spričevalo o končani
Osnovni šoli Danile Kumar, izdano leta
2000. gnq-317205
Marinič Rok, Zvezda 7, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani. gnf-317266
Medved Gašper, Trboje 16, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole tiska
in papirja v Ljubljani, izdano leta 2000, 2001.
gnc-317244
Muzaferović Fadil, Koželjskega 7, Velenje, letno spričevalo o končani Srednji šoli
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Velenje, smer monter električnih omrežij in
instalacij, izdano leta 1994. gnq-317184
Novina Vesna, Dunajska cesta 196,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Center strokovnih šol, izdano leta 1974.
gnr-317179
Pestar Sandra, Ulica Lojzeta Hrovata
3a, Kranj, diplomo Biotehniške fakultete,
Univerze v Ljubljani, št. 4/1850-02, izdana
leta 2002. gnu-317226
Pintarič Nuša, Pod Cvingerjem 10,
Dolenjske Toplice, indeks, št. 22069230,
izdala Fakulteta za šport. gnw-317249
Požgaj Teja, Mala dolina 12, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ETRŠ Brežice, izdano leta 2004, 2005 in
2006. gnb-317270
Rakuša Robert, Lahonci 76, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 1997.
gnr-317204
Rojko Hedvika, Stojnci 138D, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 3. letnika SKŠ Ptuj, izdano leta 1990,
1992 in 1999. gnk-317236
Samac Aleksandra, Gorenje 1a, Šmartno
ob Paki, spričevalo 2. letnika Srednje
šole Borisa Kidriča, izdano leta 1994.
gns-317228
Savšek Tina, Ulica 1. junija 34, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole Zagorje.
gnd-317193
Sirk Martin, Mamolj 25, Sava, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika
Železniške srednje šole Ljubljana, izdano
leta 1996. gny-317272
Sobjak Dejan, Košarovci 8, Križevci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in tehniške šole Murska Sobota,
izdano leta 2003. gnb-317195
Sujoldžić Sabina, Ptujska cesta 1, Lenart
v Slov. goricah, maturitetno spričevalo
Srednje glasbene in baletne šole v Mariboru,
izdano leta 2003. gnl-317210
Šavron Tim, Vanganel 57D, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika TSC Kranj.
gnq-317255
Šilamlec Igor, Hilastovec v Slovenskih
goricah 32, Lenart v Slov. goricah, spričevalo
o zaključnem izpitu SŠGT Radenci.
gnt-317177
Štangelj Jože, Stopiče 16, Stopiče, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Srednje tehniške in zdravstvene šole
Novo mesto, izdano leta 1995. gno-317257
Tacer Ivan, Koretno 5, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in metalurške šole Štore, izdano
leta 1979. gnf-317216
Tertnik Simon, Britof 228, Kranj, indeks,
št. 20090404, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnp-317231
Vovk Anja, Ponikva 16, Žalec, spričevalo
2. letnika Gimnazije Celje, Center za poklic
– vzgojitelj predšolskih otrok, izdano leta
2006. gnj-317237
Žefran Duška, Viška cesta 21, Ljubljana,
izkaz o šolskem uspehu OŠ 7. maja Dobrova
pri Ljubljani. gnx-317173
Živec Jana, Sokoliči 4, Gračišče,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Koper, izdano leta 2001. gnf-317241
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Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Zrim Janez s.p.,
Pokopališka cesta 008, Šmarje – Sap,
licenco številka 007418. gns-317182
Avtotaxi Franc Grubar s.p., Ulica
Slavka Gruma 1, Novo mesto, licence št.
O01010088/002, z vozilo Mercedes Benz
E220 CDI z reg. oznako NM 45-19P.
gne-317267
Bajda Mojca, Remškarjeva cesta 32,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 01002008, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gny-317197
Beguš Gregor, Šempas 196, Šempas,
študentsko izkaznico, št. 19742743,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne-317217
Beshkim Morina, Drnovo 3, Leskovec
pri Krškem, certifikat NPK, Šolski center
Celje, leto izdaje 2007, št. IZO-07993.
gng-317190
Besmir Kryeziu, Drnovo 3b, Leskovec
pri Krškem, certifikat NPK, Šolski center
Celje, leto izdaje 2007, št. IZO-072299.
gnh-317189
Čadež Nežka, Ob potoku 4, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 01008321, izdala
Pedagoška fakulteta. gny-317247
Čanžek – Časl Špela, Homec 40,
Rečica ob Savinji, študentsko izkaznico,
št. 20090054, izdala Pravna fakulteta.
gnv-317250
Danijel Marija, Onkraj Meže 12, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 19433718, izdala
Ekonomska fakulteta. gnx-317223
Grabnar Jasna, Cesta Andreja Bitenca
112, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19364166, izdala Ekonomska fakulteta.
gne-317242
Jagodić
Suzana,
Neubergerjeva
25, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije. gnc-317219
Jerina Tjaša, Grumova ulica 16, Litija,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gnv-317200
K2 Trade, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10,
Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500025124000 (Stanislav Krampušek).
gnl-317185
Klinc Urša, Vine 3, Zagorje ob Savi,
študentsko izkaznico, št. 18100835, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-317268
Krofel Tamara, Privoz 11a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnh-317264
Kul Hatice, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 90050914, izdala
Fakulteta za socialne vede v Ljubljani.
gno-317207
Leosteman d.o.o., Cesta Zore Perello
Godina 2, Koper – Capodistria, tahografske
kartice
št.
10705000204444002.
gng-317265
Lončar Franc s.p., Vrhniška cesta 11,
Horjul, licence št. 008404/11 za vozilo
Mercedes Benz Actros 2463 LS 6x4 z reg.
oznako LJ 32-3LN. gnt-317277
Lončar Franc s.p., Vrhniška cesta 11,
Horjul, licence št. 008404/012, za vozilo
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Mercedes Benz Actros 4143K z reg. oznako
LJ 56-7LN. gns-317278
Novak Andrej, Šegova ulica 14, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19748561,
izdala Ekonomska fakulteta. gnu-317176
Ožek Blaž, Pot na Laze 6, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 19476677,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-317212
Perme Matevž, Kolodvorska cesta 7,
Postojna, dijaško izkaznico, izdala Srednja
elektro računalniška strokovna šola in
gimnazija Ljubljana. gnu-317276
PETROL, Slovenska energetska družba
d.d., Dunajska 50, Ljubljana – Petrol,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
PETROL 154/a, v drugi vrstici Petrol d.d.,
Ljubljana in v tretji 1527 Ljubljana, Dunajska
cesta 50.. gnz-317221
Pižent Gustinčič Tina, Lucan 34B,
Piran – Pirano, študentsko izkaznico, št.
19767331, izdala Ekonomska fakulteta.
gnx-317248
Premerl Katja, Glavarjeva 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 07094248, izdala
Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani.
gnw-317203
Purkart David, Dunajska 33, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 04039595, izdala
Fakulteta za upravo. gnp-317181
Pušnik Greta s.p., Ivenca 30, Vojnik,
dovolilnica
številka
0002482,
koda
dovolilnice N015282. gnm-317188
Rački Damir, Gorenje 62, Stara
Cerkev, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500004700000, izdal Cetis d.d.
gnx-317273
Rupnik Nataša, Bobovo 3, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 61210152, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. gnw-317199
Softić Jasmin, Trg izgnancev 8,
Brežice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014071000, izdajatelj Cetis Celje.
gny-317180
Stanković Mirko, Šmartinska cesta
58B, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Moste. gnv-317175
Stenko Ana, Peče 46, Moravče,
študentsko izkaznico, št. 41040182, izdala
Medicinska fakulteta. gnr-317229
Šarič Gara, Celovška 99a, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 04289879184,
dovoljenje za tujca z veljavnostjo do 7. 8.
2011. gnr-317254
Tatalović Živa, Pleterje 10A, Krško,
študentsko izkaznico, št. 41030005, izdala
Medicinska fakulteta. gnb-317245
Togres d.o.o., Bratuževa 13 A, Šempeter
pri Gorici, licence št. GE004232/05634/007,
za vozilo Mercedes Benz z reg. oznako GO
F4-328. gng-317240
Trstenjak Gregor, Starše 92a, Starše,
študentsko izkaznico, št. 31230169,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnt-317202
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova
ulica 9, štampiljko pravokotne oblike,
velikosti ca 3 cm, z naslednjo vsebino:
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZD
LJUBLJANA – CENTER Metelkova ulica 9,
Ljubljana FIZIOTERAPIJA. Ob-7286/10
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