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Javni razpisi
Št. 4300-72/2008-01
Ob-7147/08
Na podlagi prvega odstavka 3. člena
Uredbe o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) in
Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog (Uradni list
RS, št. 96/05 in 36/07) objavlja Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za imenovanje dobrodelnih organizacij
za razdeljevanje hrane za obdobje
2009–2010
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je imenovanje dobrodelnih organizacij,
ki bodo v okviru ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog Skupnosti v korist najbolj
ogroženih oseb razdeljevale hrano najbolj
ogroženim osebam v Republiki Sloveniji za
obdobje 2009–2010.
II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo status humanitarne organizacije,
– da imajo vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hrane na lokalni ravni,
– da imajo ustrezne prostore in prostovoljce za razdeljevanje paketov, blaga in
obrokov ter transport,
– da imajo izdelane postopke za sledljivost razdeljenih količin hrane in upravičenosti prejemnikov in
– da vodijo računovodske evidence.
III. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis,
morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:
1. prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
2. podpisano izjavo ponudnika o ustreznosti.
IV. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. prijavni obrazec,
2. obrazec IP.
V. Rok in način prijave na javni natečaj
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni
natečaj predložiti Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve osebno ali priporočeno po pošti do 22. 9. 2008. Šteje se,
da je ponudba prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo do 12. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, IV. nadstropje, soba 22, ali če je
zadnji dan roka oddana po pošti kot priporočena pošiljka.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno
z oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: »Prijava na javni
razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij (EU ukrep pomoči v hrani) – Ne odpiraj
– Vloga«.
V primeru poziva k dopolnitvi vloge, morajo biti le te označene enako kot vloga:
Javni razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij (EU ukrep pomoči v hrani) – Ne
odpiraj – dopolnitev vloge.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov ponudnika.
Nepravilno označene kuverte bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku za dostavo vlog.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba ali dopolnitev, ki je prispela na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve po preteku razpisnega roka, je prepozna. Prepozno prejete dopolnitve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne
bo upoštevalo.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če je ni podal ponudnik, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, bo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve s sklepom zavrglo.
VI. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev pogodbe: minister za delo,
družino in socialne zadeve bo na podlagi
poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 15 dni po
prejemu poročila izbral ponudnike, s katerimi bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sklenila pogodbo za obdobje
2009–2010.
VII. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v času uradnih ur, ki
so ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12.
ure in od 13. do 16. ure. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh
pristojne službe Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 9.
in 10. uro od ponedeljka do petka v času do
zaključka razpisnega roka pri Danici Ošlaj
na tel. 01/369-77-85 in pri Mariji Sajovic na
tel. 01/369-77-61.
Razpisna dokumentacija zajema:

– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na javni razpis,
– obrazec IP.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 54451-3/2008
Ob-7194/08
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni
list EU, št. 210), Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES (Uradni list EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES (Uradni
list EU, št. 371), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 126/07 in 114/07), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
113/05 – UPB4), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07),
Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03) in naslednjih Navodil
organa upravljanja: Navodilo za izvajanje
kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES,
Navodilo za pripravo, prijavo in potrjevanje
instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013,
Navodilo za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013; Navodilo o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
in Navodilo o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, objav
lja Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino
javni razpis
za izbor operacij za sofinanciranje
investicij v mladinsko turistično
infrastrukturo – mladinski centri
Razpis delno financira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in
se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
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1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma agenta, ki izvede vse
postopke, potrebne za dodelitev sredstev:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1,
1000 Ljubljana.
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij na področju javne mladinske turistične infrastrukture
– mladinski centri, ki bodo poleg kapacitet
za izvajanje mladinskih programov zagotavljale tudi nastanitvene kapacitete, s čimer
bodo mladim ponujene možnosti za izvajanje večdnevnih oziroma dolgoročnih mladinskih programov.
Mladinski centri imajo izreden pomen
za neformalno in priložnostno učenje ter
socialno kohezijo mladih v lokalnem in re
gionalnem okolju, predvsem neorganizirane mladine, ob tem da ni zadostno razvita
infrastruktura za uveljavljanje primernejšega vrednotenja naravne, kulturne in družbene danosti v širšem, mednarodnem prostoru.
Cilji omenjenega razpisa so zlasti:
– Razvoj javne mladinske turistične infrastrukture in turizmu komplementarne dejavnosti, ki se bo odražala v pridobitvi novih
prenočitvenih kapacitet;
– Zagotavljanje zmogljivosti za pospeševanje mobilnosti mladih;
– Zagotavljanje ustrezne velikosti in
opremljenosti prostorov za več funkcionalne namene;
– Zagotavljanje prostorskih pogojev za
večjo ponudbo neformalnih učenj;
– Povečanje infrastrukturnih možnosti za
izvajanje programov medkulturnih praks;
– Zagotavljanje večje prepoznavnosti turistične destinacije;
– Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev
za povečanje števila zaposlenih različnih
profilov s področja mladinskega dela, kulture, ustvarjalnosti, športa, sociale v mladinskih centrih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu
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3.1. Splošni pogoji za kandidiranje:
– Na javnem razpisu lahko kandidirajo:
Javni zavodi, ki izvajajo dejavnost mladinskega centra na podlagi pridobljenega
statusa s strani Urada RS za mladino (Dokazilo: Izpisek iz evidence mladinskih organizacij s statusom na Uradu RS za mladino
v letu 2008 – pridobi ministrstvo);
– Isti projekt ni že sofinanciran iz drugih
sredstev EU.
3.2. Finančni pogoji za kandidiranje:
– Vrednost investicijskega projekta brez
DDV mora presegati 250.000,00 EUR.
– Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena finančna
sredstva za pokritje investicije, tudi za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek.
3.3. Ostali pogoji za kandidiranje
Predlagani investicijski projekti se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati
naslednje pogoje za kandidiranje:
– Skladnost projekta s predmetom in namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno
dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
– Projekt mora biti tehnično prevzet najkasneje v roku 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju;
– Prijavitelj mora predložiti izjavo, da
bodo pridobljena vsa predpisana upravna
dovoljenja za začetek izvedbe del;
– Prijavitelj mora skupaj z investicijskim
dokumentom predložiti sklep ustreznega
organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na
investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
– Prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima
zagotovljena premostitvena sredstva za del
pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa. Kadar prijavitelj načrtuje pridobitev
premostitvenih sredstev od banke, mora
predložiti izjavo banke, da ima ustrezno
boniteto in ustrezen investicijski načrt, na
osnovi katerih mu bo banka v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila
premostitvena sredstva;
– Ustvarjanje prihodkov na projektu mora
biti prikazano v investicijskem dokumentu, ki

Merilo

mora upoštevati določila 55. člena Uredbe
1083/2006 ter iz tega izhajajočih obvez za
pripravo analize stroškov in koristi skladno
z Delovnim dokumentom št. 4 Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov
in koristi;
– Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se
izvedba del še ni pričela izvajati (javno naročilo za izvedbo del se lahko prične šele po
zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna).
Prijavitelj kot dokazilo predloži fotografije lokacije, teren oziroma objektov, ki so predmet
predlagane investicije (lahko na CD);
– Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi
OP RR: učinkovitost izrabe naravnih virov,
okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost,
zmanjševanje vplivov na okolje;
– Prijavitelj se zavezuje, da vsaj v obdobju 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo
do spremembe namembnosti ali lastništva
objekta, ki bi vplivale na cilje tega razpisa
oziroma bi predstavljalo pridobitev neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enot
nem evropskem trgu;
– Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu;
– Prijavitelj mora zagotoviti pridobitev
vsaj 20 novih ležišč in ustrezno opremljenih spremljajočih funkcionalnih prostorov
za izvajanje večdnevnih mladinskih programov. Kakovost novih ležišč mora dosegati
raven mednarodnih standardov s področja
mladinskega turizma (dokazilo: dokument,
kjer so razvidni pogoji in standardi mednarodne mreže mladinskih hotelov, ki je prisotna
v vsaj 14 državah EU in na katere se sklicuje
prijaviteljev projekt).
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki
niso dopolnjene v določenem roku in vloge,
ki niso skladne z nameni razpisa, pa se
zavržejo.
4. Merila za izbor vlog
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija
na osnovi naslednjih meril:
Število točk

I. Podpora razvoju turizma v destinaciji
Prirast nočitev udeležencev programov zaradi zmogljivosti investicije – projekcija rasti
v % na D + 3 leta

18
6

– od 0 – 20% – 0 točk
– od 21% do 40% – 2 točki
– od 41% do 60% – 4 točke
več kot 61% – 6 točk
Prirast zaposlenih zaradi novonastalih zmogljivosti investicije – projekcija rasti v % na
dan D + 3 leta

6

– od 0 – 20% – 0 točk
– od 21% do 40% – 2 točki
– od 41% do 60% – 4 točke
več kot 61% – 6 točk
Pričakovana izkoriščenost prenočitvenih zmogljivosti investicije projekcija rasti v % na
D + 3 leta
– od 0 – 20% – 0 točk
– od 21% do 40% – 2 točki
– od 41% do 60% – 4 točke
več kot 61% – 6 točk

Največje število točk

6
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II. Kakovost projekta
Tržna in prodajna naravnanost projekta:

Stran

Največje število točk
16

10

– Izdelana strategija trženja in prodaje za domače in tuje tržišče – 6 točk
– Podpisane predpogodbe/pogodbe – 4 točke
Zanesljivost in učinkovitost poslovanja investicije:

4

– Pričakovani prihodki presegajo stroške obratovanja – 4 točke
– Pričakovani prihodki pokrivajo stroške obratovanja – 2 točki
– Pričakovani prihodki ne pokrivajo stroškov obratovanja, se krijejo iz proračuna
občine – 0 točk
– Vključitev v centralni rezervacijski sistem in uporaba informacijske tehnologije –
2 točki

2

III. Kakovost programov

16

Izvajanje mladinskih programov
– Opredeljeno povezovanje kulturnih in naravnih potencialov – 4 točke
– Povezovanje kulturnih in naravnih potencialov ni opredeljeno – 0 točk
– Opredeljeni programi neformalnih učenj – vsaj trije – 4 točke
– Programi neformalnih učenj niso opredeljeni – 0 točk
– Opredeljeni programi medkulturnih praks – vsaj trije – 4 točke
– Programi medkulturnih praks niso opredeljeni – 0 točk
– Opredeljeni programi infrastrukturne podpore mladinskim programom – vsaj trije
– 4 točke
– Programi infrastrukturne podpore mladinskim programom niso opredeljeni – 0 točk
IV. Finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost projekta

14

Kazalci uspešnosti investicije
– interna stopnja donosnosti (če je večja od diskontne stopnje)

3

– od 10% do 15% – 3 točke
– od 8% do 9% – 2 točki
– od 7% do 8% in več kot 15% – 1 točka
– neto sedanja vrednost (pozitivna) – primerjava variant s sofinanciranjem in brez
sofinanciranja:

2

– brez sofinanciranja negativna in s sofinanciranjem pozitivna – 2 točki
– brez in s sofinanciranjem pozitivna – 1 točka
– doba vračanja investicijskih sredstev

2

– če se vrne v zadnjem letu ekonomske dobe projekta – 2 točki
– če se vrne pred zadnjim letom ekonomske dobe projekta – 1 točka
Občutljivost investicije

2

– neobčutljiva – 2 točki
– občutljiva – 1 točka
Skladnost stroškov s posameznimi fazami izvedbe investicijskega projekta:

3

– Stroški so skladni s fazami izvedbe investicijskega projekta – 3 točke
– Stroški niso skladni s fazami izvedbe investicijskega projekta – 0 točk
Realnost terminskega plana celotnega projekta:

2

– Terminski plan je realen – 2 točki
– Terminski plan ni realen – 0 točk
V. Vpliv na okolje

8

– Izrazito pozitiven vpliv projekta (pridobljeni standardi ravnanja z okoljem) – 8 točk
– Pozitiven – 5 točk
– Nevtralen – 0 točk
VI. Energetska učinkovitost projekta
– Projekt je energetsko učinkovit (uvrstitev v energetski razred A) – 8 točk
– Projekt je delno energetsko učinkovit (uvrstitev v energetski razred B ali C) – 5 točk
– Projekt ni energetsko učinkovit (razvrstitev v energetski razred od D do G) – 0 točk

2993
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VII. Prispevek k trajnostnemu razvoju

Največje število točk
8

– Projekt vključuje inovativne ukrepe ravnanja z vodo – 2 točki
– Projekt prispeva k ohranjanju in izboljševanju stanja kulturnih vrednot – 2 točki
– Projekt vpliva na izboljšanje kakovosti bivalnega okolja – 2 točki
– Projekt vpliva k okoljski ozaveščenosti na področju varstva okolja – 2 točki
VIII. Kakovost partnerstva

6

Dosedanja vpetost v lokalne, nacionalne in mednarodne mreže:
– Prijavitelj ali mladinski center sodeluje v projektih, mrežah na lokalni ravni – 2 točki
– Prijavitelj ali mladinski center sodeluje v projektih, mrežah na nacionalni ravni –
2 točki
– Prijavitelj ali mladinski center sodeluje v projektih,mrežah na mednarodni ravni –
2 točki
IX. Usposobljenost za izvedbo, usposobljenost izvajalske skupine
Način dela projektne skupine:

6
2

– Jasno določene kritične točke in način reševanja težav – 2 točki
– Jasno določene kritične točke – 1 točka
– Ni predstavljen – 0 točk
Znanja in izkušnje projektne skupine:

2

– Imajo reference v investicijski dejavnosti in glede na velikost investicije – 2 točki
– Imajo reference v investicijski dejavnosti ali glede na velikost investicije – 1 točka
– Nimajo primerljivih referenc – 0 točk
Predstavitev vodenja in organizacije izvedbe projekta

2

– Dobra predstavitev in organizacija – 2 točki
– Ni predstavitve oziroma je slaba predstavitev in organizacija – 0 točk
Skupaj
Skupno število točk je 100.
Izbrani bodo projekti, ki bodo dosegli največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo
odobreno sofinanciranje je 50 točk, s tem,
da mora znašati minimalno število doseženih točk pri vsakem sklopu meril najmanj
50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril, sicer ne bo vključen v
nadaljnji izbor.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja projektov, se bo pripravila prioritetna lista prijav.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo najprej upoštevala stopnja pripravljenosti projekta – če bo ocena enaka,
se bo nadalje upošteval regionalni kriterij
(prednost manj razvite regije). Kolikor bodo
projekti iz istih regij se bo v nadaljevanju
upoštevalo število doseženih točk v merilu:
Kakovost programov ter nato še datum prispelih vlog na razpis, pri čemer bodo v prednosti vloge, ki bodo na razpis prispele prej.
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. V primeru, da po odobritvi sofinanciranja vsem pozitivno ocenjenim projektom
v okviru določenega odpiranja ostane na
razpolago za naslednje odpiranja manj kot
250.000,00 EUR, se razpis zapre.

100
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavljenega projekta.
5. Višina sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne
prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov; prednostne usmeritve 3.1. Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
Okvirna višina razpisanih sredstev je
6.588.231,00 EUR, od tega je:
– 5.599.996,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR:
– 988.235,00 EUR slovenska udeležba
– ESRR
– za proračunsko leto 2008 je namenjenih 584.206,00 EUR, od tega:
– 496.575,00 EUR s PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 87.631,00 EUR s PP 6963 – Mladinski
centri – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2009 je namenjenih 1.082.353,00 EUR, od tega:
– 920.000,00 EUR s PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 162.353,00 EUR s PP 6963 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2010 je namenjenih 4.317.646,00 EUR od tega:
– 3.669.999,00 EUR s PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – EU udeležba
(85%)

– 647.647,00 EUR s PP 6963 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011 je namenjenih 604.026,00 EUR, od tega:
– 513.422,00 EUR s PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – EU udeležba
(85%)
– 90.604,00 EUR s PP 6963 – Mladinski
centri – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 31. 12. 2011.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
6939 – Mladinski centri ESRR – 07-13
– EU udeležba (85%)
6963 – Mladinski centri ESRR – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
6. Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva
Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od podpisa pogodbe naprej. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi
izstavljene mesečne situacije oziroma računa za opravljena dela in opravljeni kontroli
s strani ministrstva, skladno s terminskim
planom v pogodbi o sofinanciranju.
Posamezna investicija sofinancirana iz
naslova tega razpisa mora biti zaključena
najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 15. 9.
2011.
7. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja je lahko 80% upravičenih izdatkov, vendar največ do višine
800.000,00 EUR. Pri tem je za določanje
upravičenih izdatkov potrebno upoštevati
določila 55. člena Uredbe 1083/2006 o me-
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todi primanjkljaja v financiranju, kot podlage za izračun EU donacije za projekte, ki
ustvarjajo prihodek ter finančni izračun, ki
ga je prijavitelj dolžan pripraviti skladno s
Smernicami glede metodologije za izvedbo
analize stroškov in koristi, delovni dokument
št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi.
Takšen finančni izračun predstavlja obvezno prilogo vloge oziroma prijave na javni
razpis.
Preostali del sredstev je dolžan zagotoviti predlagatelj, ki mora ministrstvu ob prijavi predložiti izdelano finančno konstrukcijo
z opredeljenimi vsemi viri financiranja ter
ustreznimi dokazili za vsak vir financiranja.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike.
Izbrani projekti se bodo sofinancirali iz
proračunskih postavk:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko – PP 6939
– Mladinski centri – ESRR – 07-13: 85%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
– PP 6963 – Mladinski centri – ESRR – 0713: 15%.
9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Skupni delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe je določen v skladu s 55.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(Uradni list EU, št. 210/06) ter v skladu s
Smernicami glede metodologije za izvedbo
analize stroškov in koristi, Delovni dokument
št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi ter s dokumentom Evropske
Komisije »Guide to cost – benefit analysis of
investment projects« z dne 16. 6. 2008. Za
izračun donacije EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer ta metoda določa, da upravičeni stroški ne smejo preseči
sedanje vrednosti stroškov naložbe, znižane
za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe
v določenem referenčnem obdobju. Višina
zneska sofinanciranja upravičenih stroškov
se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi investicij (v skladu z
Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri
izdelavi analize stroškov in koristi).
10. Vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
1.1. Prijavni obrazec (izpolnjen preko
aplikacije MJR, ter podpisan in ožigosan)
1.2. Obrazec MŠŠ-ESRR-JR s podatki o
projektu, ki vsebuje sledeče dele (odda se
natisnjen, podpisan in ožigosan dokument
ter na CD):
1.2.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
1.2.2. Podatki o projektu
1.2.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje projekta
1.2.4. Finančni načrt projekta po stroških
1.2.5. Utemeljitev projekta z vidika prispevka razvojnim ciljem
1.2.6. Stopnja pripravljenosti projekta
1.2.7. Časovni načrt izvajanja projekta
1.2.8. Organizacija izvajanja projekta
1.2.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni

14. Pritožba
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva niso bila dodeljena neupravičeno,
lahko v roku osmih dni od prejema sklepa,
vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji (oz.
upravičenci).
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Naslovi jo
na Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za
mladino, Štefanova 1, Ljubljana, s pripisom
»Pritožba na sklep – Javni razpis za sofinanciranje investicij v Mladinsko turistično
infrastrukturo – Mladinski centri«.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletnem naslovu http://www.ursm.
gov.si in na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Urada RS za mladino, Štefanova 1, 1000
Ljubljana, pri Alešu Ojsteršku, vsak delovnik
od 9. ure do 15. ure.
16. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem razpisu bodo prijavitelji pridobili na informativnem dnevu dne 11. 9.
2008, ki bo potekal v prostorih Ministrstva
za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova
16, ob 10. uri. Prav tako so informacije na
voljo tudi po e-pošti na naslovu: ales.ojstersek@gov.si.
17. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodilo o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, z dne
26. 11. 2007.
18. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
19. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje in dograditve nastanitvenih zmogljivosti k mladinskemu centru, prenova,
obnova, prilagoditev obstoječega objekta
ter njegovo opremljanje za namen izvajanja
mladinskih in nastanitvenih dejavnosti, od
začetka izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo.
Upravičene aktivnosti:
– prenova, obnova, modernizacija in izgradnja objektov ter nakup opreme.
Upravičeni stroški:
Investicije:
1. stroški priprave predinvesticijske dokumentacije;
2. stroški svetovalnega inženiringa za
gradnje in pripravo gradenj;
3. stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, varstvo pri delu;
4. stroški revizije projektne dokumentacije;
5. stroški izvedeniških mnenj;
6. stroški pripravljanja javnih razpisov in
javnih arhitekturnih natečajev;
7. stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno obrtniških instalacijskih del;

dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi in s dokumentom
Evropske Komisije »Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne
16. 6. 2008
1.2.10. Naslovnica – ne odpiraj vloga
za razpis
1.3. Obvezne priloge:
1.3.1. Izjavo o bremena prostem lastništvu oziroma dokazilo o pravici za graditev;
1.3.2. Zadnji potrjen investicijski dokument (najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta), izdelan skladno z
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06);
1.3.3. Finančni izračun investicije, ki ne
sme biti starejši kot eno leto in je narejen v
skladu s 55. členom Uredbe 1083/2006 ter
Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi ter s dokumentom Evropske Komisije »Guide to cost
– benefit analysis of investment projects« z
dne 16. 6. 2008.
1.3.4. Projektno dokumentacijo in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija
(vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter
tehnični opis;
1.3.5. Fotokopija lokacijske informacije,
oziroma do prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg v prostor.
1.3.6. Dokazila o ostalih virih financiranja
1.3.7. Izvleček iz regionalnega razvojnega programa;
1.3.8. Slika sedanjega stanja lokacije
(15 × 20 cm) na kateri se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko
največ tri dni pred oddajo vloge na razpis.
11. Način prijave in razpisni rok
Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni
strani http://www.ursm.gov.si.
Popolna vloga mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000
Ljubljana, najkasneje dva delovna dneva
pred datumom odpiranja prispelih vlog, ne
glede na način dostave v zaprti ovojnici na
kateri mora biti prilepljen obrazec 10 (MŠŠ
ESRR-JR)
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
bodo neustrezno opremljene, komisija ne bo
obravnavala in se vrnejo prijavitelju.
12. Datum odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo dne 22. 10.
2008, naslednja odpiranja pa bodo:
– v sredo, 11. februarja 2009,
– v sredo, 10. junija 2009,
– v sredo, 11. novembra 2009,
– v sredo, 10. marca 2010
na lokaciji Urada RS za mladino, Štefanova 1, Ljubljana in ne bo javno. Komisija za
javni razpis bo v roku osmih dni od odpiranja
prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih
prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo.
13. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni
na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo
in šport, Urada RS za mladino na naslovu:
www.ursm.gov.si.
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8. stroški zunanjega urejanja objektov;
9. stroški nadzora nad gradnjo objektov;
10. stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta;
11. stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov za obratovanje
objekta.
Nakup opreme:
1. stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme;
2. stroški nakupa in montaže opreme
objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska oprema);
3. stroški nakupa in montaže opreme
objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta
interier, pohištvo, inventar);
4. stroški nakupa in montaže opreme
objekta z vizualnimi komunikacijami;
5. stroški nakupa in montaže opreme za
varovanje objekta;
6. stroški nakupa in montaže opreme
objekta z IKT.
Informiranje in obveščanje:
1. stroški priprave promocijskega materiala, stroški oblikovanja, stroški priprave na
tisk, stroški tiska in dostave ipd.;
2. stroški oglasov, objav, naznanil, stroški priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega
prostora ipd.;
3. stroški izvedbe novinarskih konferenc,
stroški nastopov na sejmih in razstavah.
Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, stroški najemanja kreditov in
stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke.
Začetek nastanka upravičenih izdatkov:
– za investicijsko in projektno dokumentacijo, pripravljalna dela in tehniške storitve
je od 1. 1. 2007. Prijavitelj lahko pred izdajo
sklepa o potrditvi operacije prične z aktivnostmi za pripravo investicijske in projektne
dokumentacije, raznimi tehniškimi storitvami
ter pripravljalnimi deli, ki so nujni za začetek
investicijskih del, medtem ko z izgradnjo
objekta ne sme pričeti do podpisa pogodbe
o sofinanciranju.
– za izgradnjo in opremo od podpisa pogodbe o sofinanciranju dalje.
Zaključek nastanka upravičenih izdatkov
je vključno do tehničnega prevzema objekta
oziroma najkasneje 36 mesecev od podpisa
pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 15. 9. 2011.
Stroški se dokazujejo s predložitvijo dokazil, kot je navedeno v Navodilu organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
20. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo do 31. 12. 2020.
Zelo pomembno je, da ima upravičenec
dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki
dokazujejo upravičenost stroškov in izvedbo
aktivnosti. Hraniti mora:
– vse originalne račune,
– vsa dokazila o plačilu,
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za posamezne aktivnosti
v ločenem računovodstvu, po stroškovnih
mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad
namensko porabo sredstev.
Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta.
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21. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
je predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s
strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec mora nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov projekta, katerega sofinanciranje je
predmet te pogodbe. V primeru nadzora na
kraju samem bo prijavitelj omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo
bo prijavitelju predhodno naznanilo izvedbo
kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno
kontrolo na samem mestu, kar je prijavitelj, v
primeru odobritve sofinanciranega projekta,
dolžan omogočiti.
22. Omejitve glede sprememb projekta v
skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES
Prijavitelj mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta, ne pride do
bistvenih sprememb projekta oziroma operacije, in sicer:
– ki vpliva na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in
– je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja
dejavnosti.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja).
Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj
prejel sredstva za stroške projekta, tudi iz
drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, se pogodba o sofinanciranju razdre, prijavitelj pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
24. Javnost podatkov
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
Sprejem financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v
seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financirane operacije in bo
objavljen na spletnih straneh ministrstva v
treh dneh od dneva dokončnosti odločitve o
dodelitvi sredstev.
Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju
nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev za
mladinsko turistično infrastrukturo ali sredstev Evropske unije.
25. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

26. Trajnostni razvoj: skladno s 17. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES
se cilji skladov uresničujejo v okviru trajnostnega razvoja.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54451-9/2008
Ob-7196/08
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1783/1999, Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES (Ur. l. EU, št. 210), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006/ES (Ur. l. EU,
št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07 in 58/08), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Rb2008)
(Uradni list RS, št. 58/08), 16. in 30. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
113/05 – UPB4), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), in 11. členom
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 41/07) in sklepa Organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. OP RR/3/3/002-0-MŠŠ
z dne 4. septembra 2008, objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport
javni razpis
za izbor operacij za sofinanciranje
investicij v športno-rekreacijsko
infrastrukturo – II
Razpis delno financira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in
se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.
1. Naziv in sedež posredniškega telesa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju
projektov v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah
nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja in
množičnosti na področju športne rekreacije, kar zahteva urejeno okolje in primerne
objekte, kot to določa Operativni program
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007 do 2013. Namen javnega
razpisa je spodbujanje investicij v obnovo
in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove
športno-rekreacijske turistične infrastrukture
s poudarkom na doseganju čim večje razpršenosti sredstev za sofinanciranje investicij. Sofinancirala se bo izgradnja objektov
državnega oziroma regionalnega značaja
z neposrednim vplivom na razvoj turizma,
športne rekreacije, vrhunskega športa in
športno turističnih prireditev. Objekti morajo
biti primerni za vse kategorije uporabnikov,
tako za programe športne rekreacije, športa
otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa ter športa invalidov pa tudi za
organizacijo različnih prireditev, ki pritegnejo
veliko število obiskovalcev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Z izgradnjo športno-rekreacijske turistične infrastrukture pričakujemo povečanje
atraktivnosti in prepoznavnosti turističnih
destinacij, dodatno ponudbo novih turističnih programov in storitev, izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešen razvoj upravljanja
športa in športne infrastrukture, hotelirstva,
gostinstva, trgovine, pozitivne učinke pa
lahko pričakujemo tudi na področju razvoja
podeželja, npr. z olajšanim razvojem kmečkega turizma.
Investicija mora predstavljati pomembno
infrastrukturo, ki bo:
– neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični
destinaciji;
– neposredno vplivala na atraktivnost,
poznavanje in celostni razvoj območja in
povečanje porabe v turistični destinaciji;
– s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije;
– vplivala na razvoj programov za športno rekreacijo in druge pojavne oblike športa
ter omogočala organizacijo športnih in drugih prireditev.
3. Pogoji za kandidiranje:
3.1. Prijavitelj
Na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje, navedene
v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03, 119/04, 6/07);
3.2. Finančni pogoji za kandidiranje:
3.2.1. Vrednost projekta brez DDV mora
presegati 1,5 mio EUR in ne sme biti večja
od 9 mio EUR;
3.2.2. Iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa
ostala sredstva, tudi za plačilo DDV, ki je
neupravičen strošek.
3.3. Ostali pogoji
Predlagani projekti se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
3.3.1. Skladnost projekta s predmetom in
namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
3.3.2. Predvideni začetek gradnje najkasneje 1. 7. 2009, zaključek sofinanciranja
projekta pa 2011, stroški, ki nastanejo kasneje, se upoštevajo kot neupravičeni stroški. Zaključek nastanka upravičenih stroškov
je 60 dni po izdaji uporabnega dovoljenja, in
hkrati najkasneje 15. 9. 2011;
3.3.3. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da
bodo pridobljena vsa predpisana upravna
dovoljenja za začetek izvedbe del;
3.3.4. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene
investicijske dokumentacije in zaznamek
na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
3.3.5. Ustvarjanje prihodkov na projektu
mora biti prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upoštevati določila 55. člena
Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajočih
obvez za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št.
4 Smernice glede metodologije za izvedbo
analize stroškov in koristi, Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects;
3.3.6. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se izvedba del še ni pričela izvajati (javno
naročilo za izvedbo del se lahko prične šele
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po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži
fotografije lokacije, terena oziroma objektov,
ki so predmet predlagane investicije (lahko
na CD);
3.3.7. Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upoštevani omilitveni ukrepi OP RR:
učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska
učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje;
3.3.8. Prijavitelj se zavezuje, da vsaj
v obdobju 5 let po zaključku projekta ne
bo prišlo do spremembe namembnosti ali
lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega
razpisa oziroma bi predstavljalo pridobitev
neutemeljene prednosti za tržne subjekte
na enotnem evropskem trgu;
3.3.9. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo
imela do sofinancirane infrastrukture dostop
širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu;
3.3.10. Sofinanciranje infrastrukture ne
sme biti predmet državnih pomoči;
3.3.11. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo
pri upravljanju in uporabi sofinancirane infrastrukture zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo. Vloge,
ki niso dopolnjene v določenem roku pa se
zavržejo.
4. Merila za izbor vlog
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija
na osnovi naslednjih meril:

I.
1.
2.
3.
II.
1.

2.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
V.
1.
2.
VI.
VII.
1.

Merilo
Kvaliteta projekta
Izkazana ekonomska upravičenost
projekta
Realni in jasno prikazani pričakovani
rezultati
Zanesljivost in učinkovitost poslovanja
investicije
Uresničevanje ciljev OP RR – prispevek
h gospodarski rasti in razvoju
Pozitivni multiplikacijski vpliv na razvoj
turistične destinacije, še posebej
prispevek k njeni prepoznavnosti in
ustvarjanju delovnih mest
Skladnost z nacionalnim programom
športa
Izvedljivost
Skladnost stroškov s posameznimi fazami
in realnost višine predvidenih stroškov
Realnost terminskega plana
Organizacija izvedbe projekta
Večnamenskost objekta
Izkazana večnamenskost objekta
Prednostna merila
Regionalni kriterij
Vplivi na horizontalne politike
Podpora razvoju turistični in drugim
dejavnostim
Prispevek zasebnega sektorja pri
izvajanju projektov ob upoštevanju načela
nujnosti
Trdnost in zanesljivost finančne
konstrukcije
Skupaj

Število točk
26
10
4
12
19

10
9
16
4
2
10
12
12
12
10
2
11
4
4
100
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Izbrani bodo projekti, ki bodo dosegli največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo
odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem,
da mora znašati minimalno število doseženih točk pri sklopih meril I, II, IV in VI – 50%
vseh možnih točk v okviru posameznega
sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril vloga ne
doseže 50% možnih točk, ne bo vključena v
nadaljnje ocenjevanje.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog
se bo pripravila prioritetna lista prijav.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upoštevala:
1. stopnja pripravljenosti projekta (že pridobljena projektna dokumentacija in upravna dovoljenja za poseg v prostor). Če je tudi
v tem primeru doseženo enako število točk,
se bo upošteval;
2. regionalni kriterij (prednost manj razvite regije). Če je tudi v tem primeru doseženo
enako število točk, se bo upoštevala;
3. višina doseženih točk pri kvaliteti projekta. Če je tudi v tem primeru doseženo
enako število točk, se bo upoštevala;
4. višina doseženih točk pri prispevku
zasebnega sektorja pri izvajanju projektov
ob upoštevanju načela nujnosti. V skrajnem
primeru pa se bo kot dokončno merilo izbora
projektov z enakim številom točk upošteval
datum prispelih vlog na razpis, pri čemer
bodo v prednosti vloge, ki bodo na razpis
prispele prej.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Podrobna razčlenitev meril se nahaja v
razpisni dokumentaciji.
5. Višina sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska skupnost in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,
prednostne usmeritve Športno-rekreacijska
infrastruktura. Okvirna višina razpisanih
sredstev je 20.000.000 EUR in sicer po sledeči dinamiki:
– za
leto
2009
je
namenjenih
1.767.000,00 EUR. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 85,00% oziroma
1.501.950,00 EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – EU in 15,00%
oziroma 265.050,00 EUR s PP 6951 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska udeležba;
– za
leto
2010
je
namenjenih
9.000.000,00 EUR. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 85,00% oziroma 7.650.000,00 EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – EU in
15,00% oziroma 1.350.000,00 EUR s PP
6951 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13
– slovenska udeležba;
– za leto 2011 je namenjenih 9.233.000,00
EUR. Po proračunskih postavkah (v nada-
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ljevanju PP): 85,00% oziroma 7.848.050,00
EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura
– ESRR 07-13 – EU in 15,00% oziroma
1.384.950,00 EUR s PP 6951 – Športna
infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska
udeležba.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od podpisa pogodbe
naprej. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi izstavljene mesečne situacije
oziroma računa za opravljena dela in opravljeni kontroli s strani ministrstva, skladno s
terminskim planom v pogodbi o sofinanciranju. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega
proračunskega leta sofinanciralo upravičene
stroške posameznega projekta na podlagi
zahtevka za plačilo, dostavljenega najkasneje do 15. 9. posameznega proračunskega leta. Zahtevki, izdani po tem datumu,
zapadejo v izplačilo v naslednjem proračunskem letu. Zadnji zahtevek za izplačilo mora
biti dostavljen najkasneje 15. 9. 2011.
7. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja je 100% upravičenih
izdatkov, vendar največ do nominalnih zneskov, ki so v spodnjih alineah določeni glede
na vrednosti projektov. Pri tem je za določanje upravičenih izdatkov potrebno upoštevati določila 55. člena Uredbe 1083/2006 o
metodi primanjkljaja v financiranju, kot podlage za izračun EU donacije za projekte, ki
ustvarjajo prihodek ter finančni izračun, ki
ga je prijavitelj dolžan pripraviti skladno s
Smernicami glede metodologije za izvedbo
analize stroškov in koristi, delovni dokument
št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi ter dokumentom
Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects.
– za projekte vrednosti do 4 mio EUR
(brez DDV) največ do 1.5 mio EUR, pri čemer se upoštevajo naslednje vrednosti projekta in največji deleži sofinanciranja;
– projekti v vrednosti od 1.5 do 2.3 mio
EUR (brez DDV) lahko prejmejo največ
750.000 EUR,
– projekti v vrednosti nad 2.3 do 3.1 mio
EUR (brez DDV) lahko prejmejo največ
1 mio EUR,
– projekti v vrednosti nad 3.1 mio EUR
do 4 mio EUR (brez DDV) lahko prejmejo
največ 1.5 mio EUR,
– za projekte vrednosti nad 4 do 6,5 mio
EUR (brez DDV) največ do 2 mio EUR;
– za projekte vrednosti nad 6,5 mio
EUR do 9 mio EUR (brez DDV) največ do
2,5 mio EUR.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Izbrani projekti se bodo sofinancirali iz
proračunskih postavk
6938 – Športna infrastruktura – ESRR
07-13 – EU – 85,00%.
6951 – Športna infrastruktura – ESRR
07-13 – slovenska udeležba – 15,00%.
9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske
udeležbe je v razmerju 85:15. Skupni delež
sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in
namenskih sredstev slovenske udeležbe
je določen v skladu s 55. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list EU,
št. 210/06) ter v skladu s Smernicami glede
metodologije za izvedbo analize stroškov

in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske
komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi in
dokumenta Guide to Cost-Benefit Analysis
of investment projects. Za izračun donacije
EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek,
se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer ta metoda določa, da
upravičeni stroški ne smejo preseči sedanje vrednosti stroškov naložbe, znižane za
sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe
v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja upravičenih stroškov se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo
neto prihodke v ekonomski dobi investicij
(v skladu z Delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije – Navodila za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi).
10. Vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
10.1. Prijavni obrazec (izpolnjen preko
aplikacije MJR, ter podpisan in ožigosan)
10.2. Obrazec MŠŠ-ESRR-JR s podatki
o projektu, ki vsebuje sledeče dele (odda se
natisnjen, podpisan in ožigosan dokument
ter na CD):
10.2.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi
pogoji
10.2.2. Podatki o projektu
10.2.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje projekta
10.2.4. Finančni načrt projekta po stroških
10.2.5. Utemeljitev projekta z vidika prispevka razvojnim ciljem
10.2.6. Stopnja pripravljenosti projekta
10.2.7. Časovni načrt izvajanja projekta
10.2.8. Organizacija izvajanja projekta
10.2.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila
za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi, Guide to Cost-Benefit
Analysis of investment projects.
10.3. Obvezne priloge:
10.3.1. Izjavo o bremena prostem lastništvu oziroma dokazilo o pravici za graditev;
10.3.2. Zadnji potrjen investicijski dokument (najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta), izdelan skladno z
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06), 55. členom Uredbe 1083/2006 ter
Delovnim dokumentom št. 4 Smernice glede
metodologije za izvedbo analize stroškov
in koristi 08/2006 in ne sme biti starejši kot
eno leto;
10.3.3. Projektno dokumentacijo, in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija
(vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter
tehnični opis;
10.3.4. Fotokopija lokacijske informacije,
oziroma do prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg v prostor.
10.3.5. Dokazila o ostalih virih financiranja
10.3.6. Strategija razvoja turistične destinacije – izvleček iz regionalnega razvojnega
programa;
10.3.7. Najmanj dve različni sliki sedanjega stanja lokacije (15 x 20 cm) na kateri
se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri dni pred
oddajo vloge na razpis.
11. Način prijave in razpisni rok
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Celoten postopek prijave je opisan v
razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport,
http://www.mss.gov.si. Dokumentacija v
prijavi naj bo zložena po vrstnem redu iz
točke 10.
Popolna vloga mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do vključno
10. 10. 2008 (skupaj 35 dni) do 12. ure v vložišče ministrstva, ne glede na način dostave
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti prilepljen
obrazec 9. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene,
komisija ne bo obravnavala in se vrnejo
prijavitelju.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog se bo pričelo 14. 10. 2008 in ne
bo javno. Komisija za javni razpis bo v roku
osmih dni od odpiranja prijav pisno pozvala
tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo.
13. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni
na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in
šport. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste prijavitelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15
dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
za dopolnitev ne dopolni, se zavržejo.
Prijavitelji vlog lahko na ministrstvo vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa
oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora o pritožbi
odločiti v roku 15 dni s sklepom.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletnem naslovu http://www.mss.
gov.si/. Zainteresirani prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo brezplačno dvignejo tudi
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat
za šport, II. nadstropje, Masarykova 16, Ljub
ljana, soba 224, vsak delavnik med 9. in 12.
uro, pri Janezu Pogačarju.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije bodo prijavitelji lahko prejeli na informativnem dnevu dne 15. 9. 2008 v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana,
Masarykova 16 in so na voljo tudi po e-pošti
na naslovu: esrr-sti.mss@gov.si. Kontaktna
oseba je Janez Pogačar, tel. 01/400-54-51.
16. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa uprav
ljanja
Med naloge in odgovornosti upravičenca
pri informiranju in obveščanju javnosti sodijo
med drugim zahteve, kot so:
– objave na spletnih straneh upravi
čenca;
– označevanje različnih pisnih in drugih
gradiv, ki nastanejo med izvajanjem projekta;
– označevanje z oglasnimi deskami in
razlagalnimi tablami, itd.
Vse zahteve se upoštevajo skladno z
Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.

17. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje ni predvideno.
18. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje objekta športno-rekreacijske infrastrukture od začetka izvedbe del na gradbišču do pridobitve uporabnega dovoljenja,
vključno s pripravljalnimi deli in pripravo zakonsko predpisane dokumentacije in storitev za investicijski projekt.
Upravičene aktivnosti:
– prenova, obnova, modernizacija in izgradnja objektov in opreme za šport in prosti
čas.
Upravičeni stroški:
– stroški priprave predinvesticijske dokumentacije;
– stroški svetovalnega inženiringa za
gradnje in pripravo gradenj;
– stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, varstvo pri delu);
– stroški revizije projektne dokumentacije;
– stroški izvedeniških mnenj;
– stroški pripravljanja javnih razpisov in
javnih arhitekturnih natečajev;
– stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno obrtniških instalacijskih del;
– stroški zunanjega urejanja objektov;
– stroški nadzora nad gradnjo objektov;
– stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta;
– stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in
drugih dokumentov za obratovanje objekta;
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme;
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska oprema);
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta
(interier, pohištvo, inventar);
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta z vizualnimi komunikacijami;
– stroški nakupa in montaže opreme za
varovanje objekta;
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta z IKT.
Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost,
– stroški najemanja kreditov in
– prispevkov za dovoljenja in komunalne
priključke.
Začetek nastanka upravičenih izdatkov:
– za investicijsko in projektno dokumentacijo, pripravljalna dela in tehniške storitve
je od 1. 1. 2007,
– za izgradnjo in opremo od podpisa pogodbe o sofinanciranju dalje.
Zaključek nastanka upravičenih izdatkov
je 60 dni po izdaji uporabnega dovoljenja in
hkrati najkasneje do 15. 9. 2011.
Stroški se dokazujejo skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007-2013.
19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo do 31. 12. 2020.
Zelo pomembno je, da ima upravičenec
dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki
dokazujejo upravičenost stroškov in izvedbo
aktivnosti. Hraniti mora:
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– vse originalne račune,
– vsa dokazila o plačilu,
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za posamezne aktivnosti v
ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Enako je potrebno
spremljati tudi morebitne prihodke projekta.
20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje je
predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s
strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Prijavitelj mora nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov projekta, katerega sofinanciranje je
predmet te pogodbe. V primeru nadzora na
kraju samem bo prijavitelj omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo
bo prijavitelju predhodno naznanilo izvedbo
kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno
kontrolo na samem mestu, kar je prijavitelj, v
primeru odobritve sofinanciranega projekta,
dolžan omogočiti.
21. Omejitve glede sprememb operacije
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/
ES
Prijavitelj mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta, ne pride do
bistvenih sprememb projekta oziroma operacije, in sicer:
– ki vpliva na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in
– je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja
dejavnosti.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je
višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja).
Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj
prejel sredstva za stroške projekta, tudi iz
drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, se lahko
pogodba o sofinanciranju razdre, prijavitelj
pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
23. Javnost podatkov
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
Sprejem financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v
seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financirane operacije in bo
objavljen na spletnih straneh ministrstva v
treh dneh od dneva dokončnosti odločitve o
dodelitvi sredstev.
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Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju
nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev
za športno infrastrukturo ali sredstev Evropske unije.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 0211/2008
Ob-7175/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07 in 16/08), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI po pooblastilu Ministrstva za gospodarstvo Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za podelitev stavbne pravice za
izgradnjo, investiranje, upravljanje,
trženje in razvoj Logističnega centra
Phoenix
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana.
2. Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Logistični center Phoenix.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev
stavbne pravice za izgradnjo, investiranje,
upravljanje, trženje in razvoj Logističnega
centra Phoenix, na območju Posavja.
4. Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
4.1 Pogoji in postopek podpisa pogodbe
o podelitvi stavbne pravice
Območje Državnega prostorskega načrta Letališče Cerklje ob Krki obsega I. fazo
izvedbe projekta Phoenix, in sicer izvedbo
projekta »Gospodarsko središče Phoenix
v Posavju – logistični center nacionalnega
pomena«, (v nadaljevanju »Logistični center
Phoenix«).
Predmet tega projekta je podelitev stavbne pravice za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje in razvoj Logističnega centra
Phoenix v okviru Državnega prostorskega
načrta Letališče Cerklje ob Krki. Infrastruktura in objekti civilnega dela Letališča Cerklje
ob Krki, v okviru I. faze izvedbe projekta Phoenix pa bodo predmet postopka podelitve
koncesije za gradnjo in obratovanje javnega letališča, skladno z Zakonom o letalstvu
– uradno prečiščeno besedilo (ZLet-UPB1)
(Ur. l. RS, št. 113/06, Skl. US: U-I-280/05-25
in 68/08 Odl. Us: U-I411/06-21).
Razvoj Logističnega centra Phoenix je
v okviru Državnega prostorskega načrta Letališče Cerklje ob Krki predviden na površinah obstoječega območja za odmetavanje
tovora v nujnih postopkih kot infrastrukture
vojaškega letališča. Skladno s 13. členom
Uredbe o državnem prostorskem načrtu za
Letališče Cerklje ob Krki (Ur. l. RS, št. 73/08)
mora zato Ministrstvo za gospodarstvo zagotoviti ureditev nadomestnega območja
za odmetavanje tovora v nujnih postopkih
v okviru prostorskih ureditev predmetnega
državnega prostorskega načrta.
Prostorske ureditve iz 13. člena predmetne uredbe se izvedejo pred pričetkom
izvedbe prostorskih ureditev na območju za
potrebe razvoja Logističnega centra Phoenix na obstoječem nadomestnem območju
za odmetavanje tovora v nujnih postopkih.
Kolikor Ministrstvo za gospodarstvo ne
pridobi zasebnega investitorja za izgradnjo,
investiranje, upravljanje, trženje in razvoj
Logističnega centra Phoenix se prostorskih
ureditev na obstoječem območju za odme-
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tavanje tovora v nujnih postopkih ne izvede
in posledično tudi ne prostorskih ureditev iz
13. člena predmetne uredbe, za nadomestno območje.
Ministrstvo za gospodarstvo bo torej na
podlagi tega javnega razpisa izbralo najugodnejšega ponudnika za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje in razvoj
Logističnega centra Phoenix, kateremu
bo posredovalo odločitev o izbiri. Pogodba o podelitvi stavbne pravice novoustanovljeni družbi najugodnejšega ponudnika
pa bo s strani Ministrstva za gospodarstvo
podpisana pod pogojem predhodne pridobitve uporabnega dovoljenja po predpisih
s področja graditve objektov za območje
za odmetavanje tovora v nujnih postopkih,
ki jo mora zagotoviti Ministrstvo za gospodarstvo.
Stroške izvedbe ureditve nadomestnega
območja za odmetavanje tovora v nujnih
postopkih v celoti krije Ministrstvo za gospodarstvo in niso predmet financiranja zasebnega investitorja, izbranega na podlagi tega
javnega razpisa.
4.2 Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2.000.000,00 EUR in z veljavnostjo do 31. 12. 2009.
4.3 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
V primeru skupne ponudbe ponudniki izberejo zastopnika skupine ponudnikov, ki
je odgovoren za koordinacijo med naročnikom in ponudniki in zastopa ponudnike
pred naročnikom ter podpiše oziroma parafira ponudbo.
Naročnik bo od izbranega ponudnika
(samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov) pred podpisom pogodbe o podelitvi
stavbne pravice z novoustanovljeno družbo
zahteval, da izbrani ponudnik ali skupina
ponudnikov ustanovi družbo, ki bo podpisala
pogodbo o podelitvi stavbne pravice.
Po podpisu pogodbe o stavbni pravici
bo novoustanovljena družba imetnik vseh
pravic in obveznosti.
Pogodba o podelitvi stavbne pravice bo
s strani Ministrstva za gospodarstvo podpisana pod pogojem predhodne ureditve nadomestnega območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih, v skladu z Uredbo
o državnem prostorskem načrtu za Letališče
Cerklje ob Krki (Ur. l. RS, št. 73/08), v okviru
katerega je prostorsko opredeljen predmet
tega javnega razpisa.
Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika pa bo vsebovala tudi določila in pogoje za podpis pogodbe o podelitvi stavbne
pravice s strani Ministrstva za gospodarstvo
pod pogojem predhodne ureditve nadomestnega območja za odmetavanje tovora
v nujnih postopkih.
5. Pogoji za sodelovanje
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1 Splošni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje:
● o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo;
● o zagotovitvi izpolnjevanja pogojev
Uredbe 1083/2006/ES, vezane na sofinanciranje projekta s sredstvi Kohezijske politike 2007-2013;

● o zagotovitvi prostorov za oddajo v najem;
● o zagotovitvi novih površin opremljenih
komunalnih zemljišč;
● o zagotovitvi novih delovnih mest.
5.2 Projektni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje:
● o graditvi infrastrukture in objektov
v okviru projekta, in sicer da bo do 31. 8.
2015:
– komunalno opremil zemljišča, za katera mu bo Republika Slovenija – Ministrstvo
za gospodarstvo podelila stavbno pravico za
izvajanje logistične in spremljajočih dejavnosti in omogočil priključitev objektov civilnega
dela letališča za potniški in tovorni promet,
načrtovanih v okviru območja in prostorskih
izvedbenih pogojev državnega prostorskega načrta;
– na komunalno opremljenem zemljišču
zgradil potrebne objekte za logistično dejavnost v okviru območja in prostorskih izvedbenih pogojev državnega prostorskega
načrta;
– zagotovil obnovljive vire in varčno rabo
energije v okviru logističnega centra skladno
z opisom tehničnih rešitev, podanih v svoji
ponudbi;
– zgradil komunalno infrastrukturo v naseljih v vplivnem območju letališča Cerklje
ob Krki v občinah Brežice in Krško, ki jo
kot stroške kompenzacije vplivov na okolje
podrobno opredeljujejo Projektna naloga in
Protokol med Ministrstvom za gospodarstvo
in Občino Brežice ter Protokol med Ministrstvom za gospodarstvo in Občino Krško,
v okviru poglavja Tehnične specifikacije;
– za graditev infrastrukture in objektov
v okviru projekta zagotovil
– lastna sredstva financiranja za razliko
med deležem javnih sredstev sofinanciranja
in vrednostjo investicije
ali
– lastna sredstva financiranja za celotno investicijo.
● o upravljanju dejavnosti v okviru projekta, in sicer da bo do 31. 8. 2015:
– zagotovil upravljanje in trženje logističnih dejavnosti v okviru logističnega centra;
– zagotovil upravljanje komunalne infrastrukture v okviru logističnega centra;
– zagotovil informacijski sistem upravljanja projekta v vseh fazah graditve ter
uporabe in obratovanja v obdobju trajanja
stavbne pravice, opredeljen v okviru Projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v poglavju Tehnične specifikacije,
z namenom omogočiti podeljevalcu stavbne
pravice preglednost razvoja in obratovanja
gospodarskega središča skladno s pogodbo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v poglavju 2;
– s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika sodeloval pri pripravi in sprejemanju Državnega prostorskega načrta za izgradnjo
gospodarskega središča Feniks v Posavju,
skladno z dokumentom razvojne strategije,
na podlagi katere bo omogočen nadaljnji
razvoj gospodarske infrastrukture in centra
visoko kakovostnih logističnih storitev, skladno s potrebami gospodarstva;
● o razvoju dejavnosti v okviru projekta,
in sicer, da bo:
– izdelal dokument razvojne strategije ponudnika, ki vključuje najmanj sledeče
osnovne vsebine:
– razvojne in gospodarske vidike;
– programsko razvojne vsebine na območju gospodarskega središča Phoenix;
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– glavni terminski načrt (»master plan«)
dinamike graditve infrastrukture in objektov
v okviru projekta
in okvirno določa skladno s prognozami razvoja dejavnosti ponudnika in upoštevanjem dolgoročnih ciljev Resolucije
o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023:
– nadaljnji razvoj logističnih in spremljajočih dejavnosti projekta gospodarskega središča Phoenix v okviru že veljavnega
državnega prostorskega načrta za Letališče
Cerklje ob Krki in državnega prostorskega
načrta za gospodarsko središče Phoenix
v pripravi za to območje.
– podpisal Pismo o nameri o poslovnem
sodelovanju s pravno osebo, ki bo v vlogi
koordinatorja interdisciplinarno povezovala znanja s področja logistike, energetike,
turizma in spremljajočih dejavnosti z umeščanjem infrastrukture in objektov v prostor
in okolje v statistični regiji Posavje in ima
povezave z institucijami znanja in strokovnimi institucijami za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov za potrebe razvoja
omenjenih dejavnosti.
5.3 Poslovna in finančna sposobnost
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku izbire najugodnejšega ponudnika:
● da je bonitetna ocena ponudnika v letih
2006 in 2007 najmanj v bonitetnem razredu
»1« (bon-1);
● da je ponudnikovo poslovanje po slovenskih računovodskih standardih, dodana
vrednost na substanci na zaposlenca, najmanj 60.000,00 EUR v letih 2006 in 2007;
● da je imel ponudnik v zadnjih 6 mesecih vse obveznosti poravnane (t.j. v zadnjih
6 mesecih mora pravna oseba imeti neporavnane obveznosti 0 dni);
● da znašajo ponudnikovi prihodki v letih 2006 in 2007 najmanj 100.000.000,00
EUR;
● da znašajo ponudnikova sredstva
poslovanja v letih 2006 in 2007 najmanj
300.000.000,00 EUR;
● da znaša ponudnikov kapital v letih 2006 in 2007 najmanj 280.000.000,00
EUR.
5.4 Tehnična sposobnost
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku izbire najugodnejšega ponudnika:
Ponudnik mora predložiti seznam:
● sledečih projektov na področju trženja
in razvoja logistične dejavnosti:
– da je opravil najmanj 2,0 milijona t/leto
pretovora blaga, in sicer vsako leto v obdobju zadnjih 3 let do datuma objave tega
javnega razpisa;
– da je njegova letna rast dejavnosti pretovora blaga najmanj 5%/leto, in sicer vsako
leto v obdobju zadnjih 3 let do datuma objave tega javnega razpisa;
– da namenja najmanj 20%/leto svojih
letnih prihodkov za investicije v logistično
dejavnost, in sicer vsako leto v obdobju zadnjih 3 let do datuma objave tega javnega
razpisa.
● sledečih izvedenih projektov (gradnje),
da je:
– izvedel gradnjo najmanj 5 projektov
prometne infrastrukture (državna prometna infrastruktura) v vrednosti posameznega projekta najmanj 3,0 milijone EUR, za
katero je bilo izdano uporabno dovoljenje

ponudb zastaviti vprašanja na elektronski
naslov kontaktne osebe: bostjan.lovka@
japti.si.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na spletnem portalu Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI1000 Ljubljana http://www.podjetniski-portal.
si/content.aspx?rootnodeid=9 najpozneje
šest dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva
za pojasnilo posredovana pravočasno.
9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Ne glede na način dostave, morajo vloge
prispeti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000
Ljubljana, do 6. 10. 2008 do 15.30.
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po
pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – za javni
razpis: Logistični center Phoenix«,
– naslov: Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000
Ljubljana,
– naslov ponudnika na ovojnici.
10. Odpiranje ponudb bo dne 7. 10.
2008 na naslovu: Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000
Ljubljana.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
– JAPTI

v obdobju zadnjih 5 let do datuma objave
tega javnega razpisa;
– izvedel gradnjo najmanj 3 projekte komunalne infrastrukture v vrednosti posameznega projekta najmanj 2,0 milijona EUR,
za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje
v obdobju zadnjih 5 let do datuma objave
tega javnega razpisa;
– izvedel gradnjo najmanj 3 projekte
energetske infrastrukture v vrednosti posameznega projekta najmanj 1,0 milijon EUR,
za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje
v obdobju zadnjih 5 let do datuma objave
tega javnega razpisa;
– izvedel gradnjo najmanj 3 projekte gradnje industrijskih objektov v vrednosti posameznega projekta najmanj 3,0 milijone
EUR, za katere je bilo izdano uporabno dovoljenje v obdobju zadnjih 5 let do datuma
objave tega javnega razpisa;
– izvedel gradnjo najmanj 2 projektov
gradnje za potrebe družbene dejavnosti
v vrednosti posameznega projekta najmanj
3,0 milijone EUR, za katere je bilo izdano
uporabno dovoljenje v obdobju zadnjih 5 let
do datuma objave tega javnega razpisa.
● sledečih izdelanih projektov na področju energetike (projektiranje), da je:
– izdelal tehnološki projekt za najmanj
1 energetski objekt moči nad 10 MW na
osnovi plinske tehnologije v vrednosti najmanj 5,0 milijonov EUR v obdobju zadnjih
10 let do datuma objave tega javnega razpisa;
– izdelal projekt za gradbena dela za najmanj 1 energetski objekt na osnovi plinske
tehnologije v vrednosti najmanj 0,3 milijona
EUR v obdobju zadnjih 10 let do datuma
objave tega javnega razpisa.
6. Merila za oddajo
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi spodaj navedenih meril:
Merilo
1. delež zaprošenih javnih
sredstev sofinanciranja
2. delež zaposlenih z visoko
dodano vrednostjo
3. čas izvedbe projekta
4. zagotavljanje avtonomne
energetske oskrbe na
področju projekta
5. število podjetij v statistični
regiji Posavje, ki jih bo
upravljavec vključil za
storitvene in spremljajoče
logistične dejavnosti v okviru
projekta

Točke
80
25
15
15

15

7. Razpisna dokumentacija, razen prilog, je na voljo brezplačno na spletnem
portalu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije –  JAPTI,
Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana
http://www.podjetniski-portal.si/content.
aspx?rootnodeid=9. Priloge k razpisni dokumentaciji iz poglavja 3 – Tehnične specifikacije, podpoglavja 3.2. so na voljo na zgoščenki pri kontaktni osebi Boštjanu Lovki na
naslovu: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI,
Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana.
8. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali
pripravo ponudbe mora najkasneje deset
dni pred skrajnim rokom za sprejemanje
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Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakona
o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A), Sklepa o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
v Javno agencijo Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (Uradni list
RS, št. 73/05), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06,
114/07, 58/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
v nadaljevanju PPIPRS), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.
37/04), Uredbe o posredovanju podatkov
in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
(Uradni list RS, št. 61/04, 22/07), Programa
dela Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije za 2008 in
2009 in Finančnega načrta Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije za leto 2008 (sklep Vlade RS št.
47601-3/2008/9 z dne 3. 7. 2008), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS
sprejela dne 23. 11. 2006 ter Načrta izvedbe
programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009, ki ga je Vlada
RS sprejela dne 15. 5. 2008, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v
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nadaljevanju JAPTI), Dunajska 156, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja pri
realizaciji investicij in razvojnih
projektov (št. 1/2008)
1. Naročnik – neposredni proračunski
uporabnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik (Neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je
JAPTI, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
2. Namen razpisa: namen razpisa je
spodbuditi podjetja k odpiranju novih, dodatnih delovnih mest v letih 2008 in 2009,
ki so povezana z realizacijami investicij in
razvojnih projektov.
3. Cilj razpisa: podpreti podjetja pri odpiranju do 600 novih delovnih mest, ki so povezana z realizacijami investicij in razvojnih
projektov, podprtih v okviru javnih razpisov
za spodbujanje investicij in razvojnih projektov v letih 2006, 2007 in 2008.
4. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje stroškov za odpiranje novih, dodatnih delovnih mest v okviru
izvajanih investicij in razvojnih projektov.
5. Višina subvencije
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Upošteva se shema de minimis
št. priglasitve M002-5748542-2008 z dne
2. 9. 2008.
Na vsako novo odprto delovno mesto se
prijavitelju lahko dodelijo sredstva v višini
2.500 EUR.
Upravičeni strošek je subvencija za zaposlitev v višini 2.500 EUR za vsako novo delovno mesto. Delodajalec, izbran na javnem
razpisu lahko pridobi sredstva za novo, dodatno delovno mesto, glede na stanje števila
zaposlenih na dan prijave na javni razpis in
mora ohraniti to delovno mesto vsaj eno leto.
Subvencija predstavlja sofinanciranje 50%
stroškov enoletne zaposlitve osebe (glede na
minimalno plačo v RS), kar je zgornja meja
dovoljene intenzivnosti po pravilih državnih
pomoči. Ti zaposleni morajo biti zaposleni zaradi ustvarjenih potreb po novih zaposlitvah
v okviru investicij in razvojnih projektov, ki so
bili izvedeni v letih 2006, 2007 oziroma 2008
in so bili podprti v okviru javnih razpisov za
spodbujanje investicij in razvojnih projektov.
Institucije in javni razpisi so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Posamezni prijavitelj lahko prejme sredstva v višini najmanj od 2.500,00 EUR do
največ 25.000,00 EUR.
6. Roki za izplačilo subvencije: izbrani
delodajalec bo na podlagi podpisane pogodbe prejel sredstva v pogodbenem roku.
Pogodba mora biti, za koriščenje sredstev
v letu 2008, sklenjena najkasneje do 30. 10.
2008, za koriščenje sredstev v letu 2009, pa
do 30. 6. 2009.
7. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07
– ZTFI, 10/08, 68/08) – v nadaljevanju
ZGD-1B, ki spadajo v skupino mikro, malih
in srednje velikih podjetij, ki so opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
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8. Pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki posamezniki, ki so registrirani po
ZGD-1B in bodo na dan prijave opravljali
svojo dejavnost najmanj 1 leto;
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso od leta 2000 pridobila oziroma
niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov;
– imajo poravnane davke in prispevke;
– niso navedena v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07);
– so v letih 2006, 2007 ali 2008 pridobila sredstva iz naslova vsaj enega javnega
razpisa za spodbujanje investicij in razvojnih
projektov.
9. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za
sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu;
– vladne službe, institucije javne uprave,
podjetja, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti;
– podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju:
– A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 17/08 – v nadaljevanju SKD));
– B 05 – Pridobivanje premoga (v
skladu z SKD);
– primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti in
– podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07 – ZPRPGDT-UPB2).
10. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, in
bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
Merila

Največje
število
točk

Indeks razvojne ogroženosti
glede na regijo

20

Registrirane brezposelne
osebe po občinah

20

Velikost podjetja

20

Skupaj

60

Način uporabe in pomen posameznih
meril je podan v ocenjevalnem listu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk je skupaj 60.

JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje, določene s tem javnim razpisom.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na število
doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enakim številom
točk, bodo imele prednost vloge glede na
vrstni red dospetja vlog.
V primeru, da se sredstva za leto 2009
razdelijo v okviru drugega odpiranja bo JAPTI objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu
RS.
11. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so
na razpolago za subvencije v letu 2008, je
750.000,00 EUR ter v letu 2009 750.000,00
EUR, in sicer iz nacionalnih sredstev.
Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu JAPTI in Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve na proračunski postavki:
– ZPRPGDT – izvajanje Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje GD v težavah.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
12. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe,
sklenjene med JAPTI in prejemnikom sredstev, je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga izpolni in parafira ter priloži
k vlogi. Prijavitelj priloge 2 in 3 k obrazcu
št. 4 ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi.
Navedeni prilogi bodo prejemniki sredstev
JAPTI-ju posredovali eno oziroma dve leti
po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije.
13. Hranjenje dokumentacije: prejemnik
mora hraniti vso projektno dokumentacijo
pet let od dneva podpisa pogodbe.
14. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do
celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
15. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne
odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: Spodbujanje zaposlovanja
pri realizaciji investicij in razvojnih projektov
ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani
ovojnice.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene ter
vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
vrnjene pošiljateljem.
16. Poslovna skrivnost
Prijavitelji morajo podatke, ki jih imajo
za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovno skrivnost se lahko
označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo in na podatke, potrebne za
oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Podatke navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
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17. Odpiranje vlog in rok za prijave
Odpiranje vlog ni javno. Datum prvega odpiranja vlog bo 30. 9. 2008, drugega
odpiranja 15. 1. 2009 in tretjega odpiranja
20. 3. 2009, v sejni sobi JAPTI, Dunajska
cesta, Ljubljana 156, WTC, VIII. nadstropje,
ob 12. uri.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156,
Ljubljana, za prvo odpiranje najkasneje do
29. 9. 2008, za drugo odpiranje najkasneje
do 14. 1. 2009 in za tretje odpiranje 19. 3.
2009 do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele
po posameznih rokih za prvo ali drugo odpiranje, bodo obravnavane pri naslednjem
odpiranju, vloge, ki pa bodo prispele po roku
za tretje odpiranje bodo, kot nepravočasne,
neodprte vrnjene pošiljateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k
dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu
s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s
sklepom zavržene.
Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge
predloži izpolnjene in podpisane naslednje
dokumente po spodaj navedenem vrstnem
redu:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1).
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2).
3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3).
4. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 4).
5. Obrazec M-4, iz katerega je razvidno
število zaposlenih na dan prijave na javni
razpis.
6. Kopija podpisane pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma razvojnega projekta oziroma odločba o dodelitvi sredstev v
letih 2006, 2007 ali 2008.
Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in s prilogami, ki
morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji.
18. Obveščanje o izboru
Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo
prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če
se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi ocene
prvi možnost prejeti sredstva.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prejemniki. Prejemnik-pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI, v obliki seznama prejemnikov, ki
bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo
naslova projekta in znesek sofinanciranja.
Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije
javnega značaja in ne bodo objavljeni.
19. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/ ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna dokumen-

4. Ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudbe plačati varščino
v znesku 10.000 EUR, kot garancijo za resnost ponudbe, na račun Občine Žiri, št.
01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti, v roku
8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku
pa bo vračunana v kupnino.
5. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni
od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in izgubi pravico do
vračila varščine. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru izgubi pravico
do vračila varščine.
6. Notarski stroški, stroški dajatev na
promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko
predlaga vsaka od pogodbenih strank.
7. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo,
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji
prodaje.
8. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Občina lahko začeti postopek
do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za odkup stavbnega
zemljišča PG – ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 29. 9. 2008 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 29. 9. 2008 ob 13.
uri v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, I.
nadstropje in bo javno.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri
pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/505-07-16,
e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/505-07-18, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
Občina Žiri

tacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: szri@japti.si.
20. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije so na voljo po pošti
na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska c. 156,
1000 Ljubljana, s pripisom »Spodbujanje
zaposlovanja pri realizaciji investicij in razvojnih projektov« ali v elektronski obliki na
naslov: szri@japti.si.
Odgovore bo JAPTI javno objavil na svojih spletnih straneh.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-7118/08
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), proračuna Občine Žiri za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07), sprejetega programa prodaje premoženja Občine
Žiri za leto 2008 in posamičnih programov
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta
Občine Žiri dne 23. 12. 2007
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup stavbnega
zemljišča za individualno stanovanjsko
gradnjo
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je zazidljivo stavbno
zemljišče, parcela št. 864, k.o. Žirovski vrh,
v izmeri 3280 m2. Zemljišče je na pobočju,
orientiranem proti JV, nad območjem zazidalnega načrta Plastuhova grapa, ca. 1 km
vzhodno od centra mesta Žiri na vznožju
Žirovskega vrha.
Območje, katerega del je parcela 864,
k.o. Žirovski vrh, je z občinskimi prostorskimi planskimi dokumenti namenjeno čisti
individualni stanovanjski gradnji. Urejalo se
bo z lokacijskim načrtom.
Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega
zemljišča je 133.496 EUR oziroma 40,70
EUR/m2.
Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin.
Pred začetkom posega na zemljišča je
potrebno izdelati lokacijski načrt in zemljišče komunalno opremiti. Primarni komunalni vodi so v neposredni bližini v razdalji do
30 m.
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe:
1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki
ni starejše od 30 dni, fizične osebe pa kopijo
osebnega dokumenta.
2. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (pravne osebe
naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo - podpisnika pogodbe,
številko transakcijskega računa ponudnika,
davčno in matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov
ter kontaktno osebo ponudnika, fizične osebe pa davčno in matično številko ter številko
računa in ime banke).
3. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
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Št. 604-7/2007
Ob-7119/08
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 18. člena Pravilnika o štipendiranju in
sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake
in študente v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 68/07, 67/08) in Odloka
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 32/07, 33/08),
objavlja
javni razpis
za štipendiranje in sofinanciranje
šolnin za nadarjene dijake in študente
v Mestni občini Nova Gorica iz sredstev
proračuna za leto 2008
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1. Predmet javnega razpisa:
– štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov,
– sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje sredstev za
sofinanciranje izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov v Republiki Sloveniji ali
v tujini iz sredstev proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2008.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče v Mestni občini
Nova Gorica,
– status dijaka ali študenta,
– ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– ni v delovnem razmerju,
– se ne izobražuje za suficitarni poklic,
ki je evidentiran za Mestno občino Nova
Gorica,
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati šestkratne vrednosti zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji
(1.426,38 EUR),
– da dijak dosega najmanj prav dober
splošni učni uspeh v preteklem šolskem
letu, študent pa poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8,
– da študent dodiplomskega študija ob
vpisu v prvi letnik ni starejši od 21 let, študent podiplomskega študija pa ne starejši
od 28 let,
– da je na področju izobraževanja dosegel javno priznan uspeh ali izjemni dosežek
v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih
letih.
4. Prijava
Prijavite se lahko samo na obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki ga dobite v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, soba 27/III., od ponedeljka
do petka od 8. do 12. ure in od 13. do 14.
ure ter ob sredah od 8. do 12. ure in od 13.
do 16. ure ali na spletni strani http://www.
nova-gorica.si v rubriki »aktivni razpisi«.
4.1. Prijavi (Obr. P-01) mora prijavitelj
priložiti:
1. podatke o družinskih članih (Obr.
P-02),
2. dokazila o premoženjskem stanju
(Obr. P-03),
3. izjave o dovolitvi vpogleda v podatke
o dohodkih oziroma prejemkih (Obr. P-04),
4. overjeno fotokopijo dokazila o učnem
uspehu v šolskem oziroma študijskem letu
2007/08,
5. originalno potrdilo o vpisu za šolsko
oziroma študijsko leto 2008/09,
6. dokazilo o višini šolnine (priložijo samo
prosilci za sofinanciranje šolnine),
7. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
4.2. Prijavi prijavitelj priloži tudi:
– kratek življenjepis,
– dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih,
– bibliografijo objavljenih del,
– potrdila o sodelovanju pri znanstvenih
raziskavah, umetniških prireditvah ipd.,
– kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih,
– dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah,
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– priporočila javnih zavodov,
– druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata.
4.3. Rok za prijavo je do 26. 9. 2008.
Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajte osebno v glavni pisarni 38/I. ali pošljite na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za štipendiranje« in navedbo naslova
prijavitelja.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do
izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 15. ure istega
dne vložena v glavni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (soba 38/I).
Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
uprava s sklepom vlogo zavrže.
5. Višina razpoložljivih sredstev: podeljene bodo predvidoma 4 štipendije oziroma
šolnine.
6. Merila za izbor:
– dosežen učni uspeh,
– javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek – doseženi rezultati kandidata,
– deficitarnost poklica v Mestni občini
Nova Gorica.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega
člana.
7. Pogoji za porabo sredstev
O dodelitvi štipendij in sofinanciranju
šolnin odloča Odbor za kulturo, šolstvo in
šport, ki odloči tudi o številu dodeljenih štipendij oziroma obsegu sofinanciranja šolnin
v okviru razpoložljivih sredstev. Odbor lahko
odloči tudi, da se štipendija oziroma šolnina
ne podeli.
Medsebojno razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom štipendije
oziroma šolnine se uredi s pogodbo.
8. Izmed prejemnikov štipendij določi
župan s posebnim sklepom dobitnika »Štipendije Treh uprav« (Mestna občina Nova
Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina
Gorica). Kriterij za določitev je mednarodni
značaj študija.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica 26/III, pri Majdi Stepančič,
tel. 05/335-01-63 ali 335-01-61.
Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni po zaključenem razpisu.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 330-0011/2008-2
Ob-7120/08
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, odslej ZKme-1), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08), Odloka o proračunu Občine
Razkrižje za leto 2008 (Uradni list RS, št.
36/08) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje (Uradni list RS,
št. 112/07) Občina Razkrižje, Šafarsko 42,
9240 Ljutomer, objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Razkrižje za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči in drugih pomoči za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
Sredstva se razpisujejo za naslednje
ukrepe:
A) Pomoči na področju primarne predelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva,
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
B) Pomoči »de minimis« na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov:
4. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost.
C) Ostali ukrepi občine:
5. Pospeševanje dejavnosti društev s področja kmetijstva.
II. Upravičenci: upravičenci do sredstev
so navedeni pri posameznem ukrepu.
III. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev proračuna
Občine Razkrižje je omejena in znaša skupno 13.000 EUR. V primeru ostanka predvidenih sredstev, namenjenih za posamezni ukrep v javnem razpisu, se le-ta lahko
prerazporedijo. O prerazporeditvi sredstev
odloči župan s sklepom.
IV. Ukrepi, namen ukrepov, predmet pomoči, upravičeni stroški, upravičenci, omejitve, višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep in pogoji za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A) Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
Naložbe v kmetijska gospodarstva (4.
člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
4.500 EUR.
Namen ukrepa je posodabljanje in
prestrukturiranje primarne kmetijske pro
izvodnje ob izpolnjevanju standardov ES,
povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, dvig dodane vrednosti in
kakovosti v kmetijski pridelavi, povečanje
zaposlenosti v kmetijskem sektorju in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin na območju Občine Razkrižje.
Predmet pomoči so:
1) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
ki zajema:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo,
– naložbe v skladišča s krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo do tržne vrednosti blaga,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko
izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10%
celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne investicije,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov (ne velja za prestrukturiranje
vinogradov, zasaditev letnih rastlin),
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev zaščitnih mrež in
folij; in
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2) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov, ki zajema:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč
in urejanje dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih na kmetiji).
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi ...),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke ...),
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč za
krmo (objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, silosi ...), razen obnove in rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo,
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja trajnih nasadov (zamenjave
sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov
(priprava zemljišča, postavitev opore in mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega
materiala),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo,
– stroški nakupa in postavitve zaščitnih
mrež in folij,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena ...), razen drenažnih del in materiala za drenažo,
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Za sofinanciranje se upoštevajo zneski
brez DDV.
Upravičenci do pomoči so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče oziroma
sedež v Občini Razkrižje, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti
oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju Občine Razkrižje oziroma
tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki
imajo svojo KMG – MID številko in so s tem
vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Omejitve
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske Unije (EU), ter za naslednje stroške:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka nalož-

vičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev tega
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge,
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali,
– do pomoči so upravičena kmetijska
gospodarstva, ki niso podjetja v težavah,
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologije, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba,
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma tekoče leto,
– ponudbo ali predračun za nameravano investicijo,
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo operacije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja,
– mnenje o upravičenosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev,
– kopija certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija),
– kopija certifikata o integrirani pridelavi (v primeru, da je upravičenec kmetija
z integrirano pridelavo).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njih ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12.
člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR.
Namen ukrepa je s povečanjem obsega
zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja,
ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče (spomladanska pozeba, toča,

ba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode
za najmanj 25%,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki sofinancirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Do pridobitve sredstev niso upravičena
podjetja v težavah.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih
letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%
(te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti
mladega kmeta kot je določeno v členu 22
(c) in izpolnjeni morajo biti pogoji za pomoč
mladim prevzemnikom kmetij (člen 22 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
100 EUR, najvišji znesek pa 1.200 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uveden
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene pomoči kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 EUR na
območjih z omejenimi možnostmi, ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva
dodeljena.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega
od ciljev ukrepa iz pravilnika, kar mora biti
razvidno iz vloge,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi, za namen za katerega je upra-
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požar, udar strele, vihar, poplave) in zmanjšati izgube zaradi bolezni domačih živali.
Predmet pomoči je sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov
in živine skladno z nacionalnim predpisom
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje posevkov in plodov pred slabimi vremenskimi razmerami, ki jih lahko
izenačimo z naravnimi nesrečami, skladno
z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
zavarovalno leto,
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje bolezni živali pred nevarnostjo
pogina zaradi bolezni, skladno z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto.
Upravičenci do pomoči so zavarovanci – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
uvrščenih med mala in srednje velika podjetja, kakor je opredeljeno v Prilogi I Uredbe
Komisije (ES) št. 70/2001 ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno pogodbo, v imenu
upravičencev pa lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov
v dotični zavarovalni vrsti. Ti z občino podpišejo pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja Občine Razkrižje.
Višina sofinanciranja:
– z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje in ribištva za leto
2008 (Uradni list RS, št. 68/08), lahko sofinancirani delež občine znaša le razliko med
višino sofinanciranja zavarovalne premije
iz nacionalnega proračuna do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije s pripadajočim davkom od prometa
zavarovalnih poslov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, največji pa 200 EUR na upravičenca na leto.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
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– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma tekoče leto,
– kopija sklenjene zavarovalne police
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
leto 2008 ali
– v primeru, da za dodelitev pomoči
kandidira zavarovalnica, zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinancerskega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom
upravičencev na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju
z občino.
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe Komisije
(ES) št. 1857/2006)
Višina razpisanih sredstev znaša
1.500 EUR.
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost primarnih kmetijskih
pridelovalcev ter prispevati k njihovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Predmet pomoči:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih,
svetovalne storitve, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije, katalogi in spletišča,
– nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...),
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
– na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja
na njih se pomoč dodeli za kritje stroškov
udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca,
– na področju publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji, se pomoč dodeli za kritje stroškov priprave in tiska katalogov, ter stroške
vzpostavitve internetne strani,
– na področju nadomeščanja kmeta,
kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom se pomoč dodeli za kritje stroškov
nadomestne delovne sile in stroškov strojnih
storitev.
Za sofinanciranje se upoštevajo zneski
brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
1. organizacije, ki so registrirane za
opravljanje storitev na področju kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja na območju
Občine Razkrižje (v nadaljevanju: registrirani izvajalci),
2. registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na

območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja).
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– že izvedene aktivnosti,
– stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje, in
– stroške svetovalnih storitev, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 150 EUR, največji pa 250 EUR na upravičenca na leto.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Občine Razkrižje in to
na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične pomoči v kmetijstvu skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev tehnične podpore; vsak
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na
stroške za zagotavljanje storitve,
– do pomoči niso upravičena podjetja
v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– letni program dela oziroma dokazila,
zahtevana z javnim razpisom,
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
Občina Razkrižje bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo
le-teh ter način izvedbe plačil.
B) Pomoči »De minimis«
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (2. člen Uredbe Komisije (ES) št.
1998/2006)
Višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR.
Namen ukrepa je ustvarjanje pogojev in
možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih
gospodarstev. Ukrep je namenjen naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe
dopolnilne dejavnosti.
Predmet pomoči:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe (mesa, mleka,
vrtnin, sadja, škrobnih izdelkov, rastlinskih
in živilskih olj in maščob, drugih živil, pijač,
lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozd
nih sadežev),
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– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje
površin za piknike),
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela,
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo, za potrebe dopolnilne dejavnosti,
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča),
– stroški udeležbe na forumih, tekmovanjih, sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno, svetovalne storitve, tržne raziskave…,
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi
dejavnostmi,
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Za sofinanciranje se upoštevajo zneski
brez DDV.
Upravičenci do pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki imajo stalno prebivališče na naslovu
nosilca dejavnosti; ko so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.
Omejitve
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
Občine Razkrižje,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU, in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
100 EUR, najvišji znesek pa 500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.

Za sofinanciranje se upoštevajo zneski
brez DDV.
Upravičenci do pomoči so društva ali
zveze društev, ki delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi na območju Občine Razkrižje.
Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– sedež društva na območju občine,
v nasprotnem primeru pa morajo biti aktivnosti usmerjene v delovanje na področju
Občine Razkrižje,
– sofinanciranje izključno za nepridobitne dejavnosti društva ali združenja,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji društva ali
združenja v skladu s predpisi, ki urejajo društva ali združenja,
– številčni in imenski seznam vseh članov društva z območja Občine Razkrižje.
Višina sofinanciranja
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
100 EUR, najvišji znesek pa 300 EUR na
društvo na leto.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja vloge na Občino Razkrižje, do
porabe sredstev za ta ukrep.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za
oddajo prijav oziroma vlog je sreda, 1. 10.
2008.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– obvezne priloge po prijavnem obrazcu
in tem javnem razpisu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2008: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
ali
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2008: Zavarovalne premije v kmetijstvu«,
ali
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2008: Tehnična podpora v kmetijstvu«, ali
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2008: »Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti na kmetijah«, ali
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2008: »Društva s področja kmetijstva«
na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko
42, 9240 Ljutomer.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan
Občine Razkrižje. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev
in meril, določenih v javnem razpisu. Vloge
upravičencev bodo obravnavane po kronološkem vrstnem redu, in sicer do porabe
sredstev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– vlagatelj mora imeti od oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo oziroma registrirati dejavnost v enem letu od pridobitve
sredstev iz tega namena,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji vsaj še naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija,
– zbirna vloga za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma tekoče leto,
– ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma kopija računa
in potrdilo o plačilu,
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu skladno z veljavno zakonodajo,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana.
C) Ostali ukrepi občine pospeševanje
dejavnosti društev s področja kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša
1.000 EUR.
Namen ukrepa je vzpodbuditi sodelovanje kmetov in drugih neprofitnih združenj,
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja, preko društev ali zvez.
Predmet pomoči: sredstva se dodeljujejo
za namen sofinanciranja delovanja kmetijskih društev in združenj.
Upravičeni stroški:
– stroški za delovanje pisarne,
– materialni stroški.
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Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:

Datum odpiranja vlog

Rok za prijavo

Rok za oddajo
zahtevka

2. oktober 2008

1. oktober 2008

30. november 2008

Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih
vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku
osem dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
bo osem dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija
vloge zavrgla kot nepopolne, vse popolne in
upravičene vloge pa bo točkovala v skladu
z merili za ocenjevanje vlog, določenih v
javnem razpisu, ter pripravila predlog razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ izdal upravičencem sklepe o višini odobrenih sredstev in
opravičljivih stroških za posamezni ukrep in
namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi
ali zavrženju, s skladu z odločitvami komisije. Upravičenci pred izdanim sklepom
ne smejo pričeti z aktivnostjo za katero so
sredstva namenjena.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osem
dni od dneva vročitve sklepa upravičencu.
Odločitev župana je dokončna. Medsebojne
obveznosti med občino in upravičencem se
uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Razkrižje izplačajo
na transakcijski račun na podlagi zahtevka
za izplačilo sredstev. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek z dokazili in pogodba
morata biti dostavljena na sedež Občine
Razkrižje najkasneje do 30. 11. 2008.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za
ukrep Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo
sklepa odobritve, kot račune z datumom po
roku za oddajo zahtevka komisija ne bo
upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008. Pogoj za dodelitev je
sprejeti Odlok o proračunu Občine Razkrižje
za leto 2008.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev,
dodeljenih po tem pravilniku, opravljata pristojni organ občinske uprave in Komisija.
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da:

1. sredstev delno ali v celoti ni porabil
za namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi in/ali zahtevku, ali
3. je kršil druga določila pogodbe,
je dolžan v primeru nenamenske porabe
sredstev iz prve točke vrniti nenamensko
porabljena sredstva oziroma v primerih iz
druge in tretje točke vsa prejeta sredstva,
skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik v teh primerih
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih
sredstev po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Razkrižje za naslednji
dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Razkrižje (www.razkrizje.si/razpisi) ali pa jo
v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občinske uprave,
Šafarsko 42, 9240 Ljutomer. Zainteresirani
lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila
v zvezi z javnim razpisom pri Moniki Holc,
sodelavki za javna naročila in investicije, tel.
02/584-99-08, e-mail: monika.holc@razkrizje.si, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Občina Razkrižje
Št. 478-0184/2008-43/06
Ob-7126/08
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07), na podlagi 18. in 44. člena
statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
33/07) in sklepov župana sprejetih na podlagi posamičnih programov razpolaganja
s premoženjem, z dne 28. 5. 2008, 15. 4.
2008 in 13. 6. 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – pritličje in prvo nadstropje poslovnega objekta, ki stoji na zem
ljišču parcelna številka 280/1, parkirišče
v izmeri 257 m2 in parcelna številka 280/8,
zelenica v izmeri 76 m2, obe vpisani v vložek
številka 1190, k.o. Kranj ter parcelna številka 280/12, dvorišče v izmeri 24 m2, vpisano
v vložek številka 2348, k.o. Kranj, na naslovu Slovenski trg 1, v Kranju, za izklicno ceno
576.778,00 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami).
2. Nepremičnina – bremen prosto stanovanje št. 5, v skupni izmeri 36,30 m2,
v 1. nadstropju objekta na naslovu Kebetova ulica 35, v Kranju, ki stoji na zemljišču
parcelna številka 926/22, vpisanem v vl. št.
1031, k.o. Kranj, za izklicno ceno 48.805,00
EUR (brez vključenega davka na promet
z nepremičninami). Predkupno pravico imajo ostali etažni lastniki v objektu na naslovu
Kebetova ulica 35, v Kranju.
3. Nepremičnina del zemljišča parc. št.
253/1, njiva v izmeri 5317 m2, vpisanega
v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri
1050 m2, v deležu 1050/5317 in dela zemljišča parc. št. 252/3, njiva v izmeri 6425 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 550/6425, na
skici označeno s št. 1.
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4. Nepremičnina del zemljišča parc. št.
258/2, njiva v izmeri 2304 m2, vpisanega
v vl. št. 328 k.o. Klanec, v približni izmeri
800 m2, v deležu 800/2304 in dela zemljišča parc. št. 259/1, njiva v izmeri 2569 m2,
vpisanega v vl. št. 93, k.o. Klanec, v približni
izmeri 400 m2, v deležu 400/2569, na skici
označeno s št. 2.
5. Nepremičnina del zemljišča parc. št.
262/1, njiva v izmeri 6294 m2, vpisanega
v vl. št. 328 k.o. Klanec, v približni izmeri
1000 m2, v deležu 1000/6294, na skici označeno s št. 3.
6) Nepremičnina del zemljišča parc. št.
277, njiva v izmeri 2077 m2, v približni izmeri 1600 m2, v deležu 1600/2077, parc. št.
278/1 travnik v izmeri 2476 m2 in njiva v izmeri 900 m2, v približni izmeri 320 m2 v deležu 320/3376 in parc. št. 283/1, njiva v izmeri
3360 m2 in travnik v izmeri 480 m2, v približni
izmeri 200 m2, v deležu 200/3840, vse vpisane v vl. št. 93 k.o. Klanec, na skici označeno
s št. 4 (izbrani dražitelj prevzema vse obveznosti iz izjave št. 478-0168/2007-43/05
z dne 3. 6. 2008, s katero je Mestna občina
Kranj dala soglasje lastniku zemljišč parcelna številka 276/6, 278/11 in 277/2, vsa vpisana pri vl. št. 93 k.o. Klanec, za zmanjšanje
odmika od vzhodne meje zemljišč parcelna
številka 278/11 in 277/2, obe vpisani pri vl.
št. 93, k.o. Klanec, na 0 m).
Mestna občina Kranj proda dele zemljišč
parcelna številka 253/1 v približni izmeri
1050 m2, parc. št. 252/3 v približni izmeri 550 m2, parc. št. 258/2 v približni izmeri 800 m2, parc. št. 259/1 v približni izmeri 400 m2, parc. št. 262/1 v približni izmeri
1000 m2, ter parc. št. 277, v približni izmeri
1600 m2, 278/1, v približni izmeri 320 m2 in
283/1 v približni izmeri 200 m2, navedene
pod točko 9., 10. 11. in 12. na javni dražbi
za izklicno ceno 245,00 EUR/m2 zemljišča
(davek ni vključen v ceno).
Na delih zemljišč, ki so predmet prodaje
se vpiše pravica služnosti Mestne občine
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture.
Za zemljišča pod točkami 9, 10, 11 in 12
so v letu 2008 sklenjene veljavne najemne
pogodbe, na podlagi katerih najemniki zemljišča lahko uporabljajo za gojenje zelenjave, rož in vrtnin. Najemne pogodbe bodo
odpovedane s trimesečnim odpovednim rokom, najemniki pa bodo pozvani, da zemljišče vzpostavijo v prvotno stanje.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, dne 24. 9. 2008, ob 10.
uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka,
23. 9. 2008, do 12. ure, dostavile naslednje
dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno
dokazilo o registraciji, ki vključuje matično
številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,

– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do srede, 17. 9. 2008 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico
pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060008
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši
kot osem dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
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5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 500 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000
EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska
250 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 19. 9. 2008, do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 302-2/2008
Ob-7131/08
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO),
določil Odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/08,
03/08 – popr., 77/08), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Krško (Uradni list RS, št. 67/07) in na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve:
M001-5874571-2008), objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Krško
za leto 2008
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki
so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Krško:
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A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B) svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise,
C) promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E) spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev namenjenih za izvedbo javnega
razpisa je 130.000 EUR in so zagotovljena
na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje
razvoja malega gospodarstva.
Okvirna višina sredstev po posameznih
ukrepih znaša:
a) za ukrep A v predvideni višini
83.000 EUR,
b) za ukrep B v predvideni višini
30.000 EUR,
c) za ukrep C v predvideni višini
6.000 EUR,
d) za ukrep D v predvideni višini
6.000 EUR,
e) za ukrep E v predvideni višini
5.000 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih
ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog
od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede
na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni
razpis premalo, se bodo vsem upravičencev
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07
– ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI,
10/08, 68/08) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 EUR,
– vrednost
aktive
ne
presega
2.000.000 EUR.
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.800.000 EUR,
– vrednost
aktive
ne
presega
4.400.000 EUR.
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki
(pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne
družbe smiselno upoštevajo).
1.3. Strokovna društva in združenja na
področju podjetništva, ki so registrirana
v skladu za Zakonom o društvih (Uradni list
RS, št. 61/06).
1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista,
pri katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih pravic ni v lasti enega samega
podjetja ali v skupni lasti več podjetij, ki ne
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izpolnjujejo opredelitve za mikro in majhna
podjetja.
1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti
sedež dejavnosti na območju Občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine
Krško, kolikor ima poslovno enoto v Občini
Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb
za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno
bivališče) in investira na območju Občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven
Občine Krško, lahko poda vlogo samo za
ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote
v Občini Krško.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje
o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva,
kmetijstva – področje primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni
sektor – področje nabave vozil za prevoz
tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo; podjetja, ki
opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene do
prejema pomoči po pravilu »de minimis«,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti
do Občine Krško ali do države (DURS itd.),
– so za isti namen že pridobili javne vire
sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov,
– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v razpisnem obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti
v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno
vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo
se lahko le, če imajo stimulativni učinek in
niso namenjena samo zniževanju stroškov
podjetja.
5. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni
da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
prejemniku ne bo presegel 200.000 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči. V primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR.
6. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
7. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri
tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upra-

vičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).
8. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge
nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti
pridobljena sredstva v enkratnem znesku
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
A) Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme za opravljanje dejavnosti
za katero je podjetje registrirano in katero
tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti
po končani investiciji oziroma se lahko pred
iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov
posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme
mora presegati 1.000 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno
sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 1.000 EUR, pri tem mora biti vrednost
posameznega računa najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize,
stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov,
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme
za varovanje in video nadzor; opreme, ki je
sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala),
transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu,
– v primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek pred-
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meta leasing pogodbe, ki je bila sklenjena
v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek
za dodelitev subvencije pa se upoštevajo
samo dejansko plačani obroki v razpisnem
obdobju.
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani po
oblaščenih institucij.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe
v nakup opreme in nematerialnih investicij.
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od dneva prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od dneva prijave na
razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2006,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2007,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2008.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču
zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in kopije
potrjenih obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2006 in 2007) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2006 in 2007)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2006 in 2007) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije,
razlogi zanjo itd.) in stroškovno razdelana
konstrukcija izvedene investicije (navedite
specifikacijo posameznih stroškov in računov investicije, skupno vrednost celotne investicije brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in kopije dokazil
o plačanih računih (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe
o nakupu patenta, licence itd. Iz računov in
pogodb mora biti razvidno za katero vrsto
materialne oziroma nematerialne investicije

se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka
opreme itd.).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.
B) Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja
k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih
storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi
razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom
pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev
proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
so naročniki svetovalnih storitev za namen
prijave na državne in mednarodne javne
razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo
javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt
na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz
programa vavčerskega svetovanja ali drugih
javnih virov,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma
svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije,
ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški
podjetja, kot so npr. stroški davčnega in
pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na
državni oziroma mednarodni javni razpis, ki
je predmet tega ukrepa.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije.
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od dneva prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od dneva prijave na
razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
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d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2006,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2007,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2008.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2006 in 2007) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2006 in 2007)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2006 in 2007) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis in namen izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil
razpis, naziv razpisa in datum ter kraj objave
razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen
namen in višino sredstev ste kandidirali, opis
vsebine projekta iz prijave na javni razpis,
višina odobrenih sredstev na razpisu, naziv
svetovalca in specifikacija ur svetovanja itd.)
ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih stroškov in računov,
skupno vrednost vseh stroškov brez DDV
in z DDV, datum plačila računov).
h) Dokazila o izvedenem svetovanju in
stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega
razpisa, kopije oddanega projekta na javni
razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis,
kopije računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), pogodbe itd.
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.
C) Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj
svojih proizvodov in storitev potencialnim
kupcem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki,
ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali
v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato prejemniki iz predhodnih razpisov za tovrstni ukrep
niso upravičeni do sredstev iz letošnjega
razpisa,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in
dokazila o plačilu z datumi od poteka prej-
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šnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu
ali razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu
in prevozni stroški razstavnih eksponatov.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sejmih in razstavah.
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od dneva prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od dneva prijave na
razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2006,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2007,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2008.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2006 in 2007) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2006 in 2007)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2006 in 2007) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis izvedenega
promocijskega nastopa na posameznem
sejmu ali razstavi (katerega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za udeležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem
nastopu in promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocijskih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
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h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.
D) Posebno usposabljanje in dodatno
izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu
usposabljanju in dodatnemu izobraževanju,
ki ga delojemalec neposredno in v pretežni
meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem
delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki
prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso
ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in
majhna podjetja ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki se udeležujejo posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter
imajo izdelan letni program usposabljanj in
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje
predvidene vrste programov izobraževanj
in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj
registrirane dejavnosti podjetja (seminarji,
posveti, tečaji uporabe nove tehnologije,
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni
preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa
so osnovna izobraževanja, ki so sestavni
del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– upoštevajo se le računi, pogodbe in
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45% upravičenih stroškov
posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in
opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in
udeležencev.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno
usposabljanje in dodatno izobraževanje.
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od dneva prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od dneva prijave na
razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2006,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2007,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2008.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2006 in 2007) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2006 in 2007)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2006 in 2007) potrjene s strani AJPES-a.
g) Izdelan letni program izobraževanja
in usposabljanj podjetja za leto 2008 (vrste
programov izobraževanj in usposabljanj ter
predvideno število udeležencev).
h) Podroben vsebinski opis izvedenih
usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število
udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za
udeležbo na izobraževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno razdelana konstrukcija
izvedenega izobraževanja ali usposabljanja
(navedite specifikacijo posameznih stroškov
in računov, skupno vrednost vseh stroškov
brez DDV in z DDV, datum plačila računov).
i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj in stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), potrdila
o opravljenem izobraževanju oziroma vabilo in program posameznega izobraževanja
oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno
izobraževanje ne izdajajo potrdil).
j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.
E) Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
neprofitnih strokovnih društev in združenj na
področju podjetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo ali
organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike (strokovne konference, predavanja,
simpozije, seminarje, posvete itd.), ker je
izmenjava in posredovanje različnih znanj,
izkušenj in mnenj zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost
udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti
registrirano na podlagi Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 61/06),
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– društvo oziroma združenje mora imeti
sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost
na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem
obdobju,
– upoštevajo se le računi in dokazila
o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40% upravičenih stroškov za
posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov,
srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na
sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti
(gradiva, medijsko obveščanje).
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva in združenja.
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2007.
e) Vsebinsko in finančno ovrednoten
program dela društva oziroma združenja za
leto 2008.
f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programskih aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem obdobju (opis aktivnosti,
razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stroškov in računov, skupna vrednost vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila računov).
g) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in dokazil o plačilu
računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno
in označeno na kateri račun se nanaša).
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.
V. Vsebina vloge
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za
posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do
predpisanega roka za oddajo vlog v javnem
razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina
vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je
določena pri zahtevani dokumentaciji.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis je zaupne narave in bo
uporabljena izključno v postopku odločanja
o dodelitvi sredstev po tem razpis. Člani
strokovne komisije se zavežejo, da bodo
podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene ocenjevanja.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
torka 7. 10. 2008 na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ
14, 8270 Krško. Vloge je potrebno oddati za
vsak posamezen ukrep posebej.

vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger,
tel. 07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej
z oznako:
A) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – nakup opreme in nematerialnih investicij«.
B) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – svetovalne storitve«.
C) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – promocija na sejmih in razstavah«.
D) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – usposabljanje in izobraževanje«.
E) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – strokovna društva in združenja«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog
ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Strokovna komisija bo po odpiranju
vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila
resničnost podatkov.
6. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa.
7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
8. Občina s prejemniki sredstev sklene
pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva
nakazana 30 dan od prejema podpisane
pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo
na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev, župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je odstopil od zahtevka za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
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Ob-7140/08
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi,
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, na podlagi Statuta
Občine Velika Polana in na podlagi Letnega
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Velika Polana, objavlja župan
Občine Velika Polana
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
Predmet prodaje je poslovni prostor v prizidku Doma Krajanov, Velika Polana 111,
9225 Velika Polana.
Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 23.322,40 EUR. Izklicna cena je
določena na podlagi cenitve nepremičnin.
Cenilno poročilo je možno dobiti v pogled
na Občini Velika Polana. Izklicna cena ne
vsebuje nobenih davščin in drugih ostalih
stroškov. Kupec plača poleg izklicne cene
davek, stroške notarskega prepisa, stroške
vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale
stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe,
ki niso všteti v kupnino.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva bo opravljen po sklenjeni prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena v roku 30 dni
od dneva izbire ponudnika.
Pogoji sodelovanja
Pisne ponudbe morajo vsebovati: ime,
priimek ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, državljanstvo, ponujeno ceno, izjavo o dejavnosti, ki jo ponudnik
namerava opravljati v prostorih, izjavo, da
se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v 15 dneh od dneva javne objave na naslov: Občina Velika Polana, Velika
Polana 111, 9225 Velika Polana, pod oznako »javni razpis za prodajo nepremičnin
– ne odpiraj«.
Drugi pogoji
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Prednost pri nakupu bodo imeli ponudniki, ki bodo v prostorih opravljali mirno obrt,
predvsem frizersko dejavnost, cvetličarsko
dejavnost ali drugo podobno dejavnost.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izklicne prodajne cene.
Župan občine lahko začeti postopek, ne
glede na izpolnjevanje pogojev, kadarkoli
do sklenitve pogodbe ustavi in razpis razveljavi.
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Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu
pogodbe ne odzove v določenem času se
šteje, da je od ponudbe odstopil.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne ponudbe razveljavljen.
Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Velika Polana, na tel.
02/577-67-55.
Občina Velika Polana
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Javne dražbe
Ob-7173/08
Popravek
V razpisu javne dražbe za oddajo v najem zemljišč v lasti Mestne občine Celje za
postavitev svetlobnih vitrin (city light-ov), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82 z dne
14. 8. 2008, št. 2008196, Ob-6981/08 in popravek, objavljen v Uradnem listu RS, št. 85
z dne 29. 8. 2008, Ob-7109/08, se popravi
besedilo javne dražbe v 2. točki, in sicer
tako, da se glasi:
»2. Predmet oddaje zemljišč v najem in
izklicna cena:
a) Lokacija v k.o. Celje
Predmet oddaje v najem so stavbna zemljišča navedena v naslednjih točkah:
1. del parc. št. 2347 – dvorišče v izmeri
149 m2, vpisano v vl. št. 1557, k.o. Celje,
v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena
postavitev 2 svetlobnih vitrin (2 x 5 m2); območje ureja ZN starega mestnega jedra Celja, RC – Planiranje, proj. št. 9/83, Uradni
list SRS, št. 42-1891/86, s spremembami
in dopolnitvami; izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 2 svetlobnih vitrin znaša 30 EUR/mesec
brez DDV;
2. del parc. št. 2539/1 – cesta v izmeri
4856 m2, vpisano v vl. št. 1449, k.o. Celje,
v skupni izmeri 15 m2, kjer je predvidena postavitev 3 svetlobnih vitrin (3 x 5 m2); območje ureja ZN Glazija, RC – Planiranje, proj.
št. 33/82, Uradni list SRS, št. 31-1481/84,
s spremembami in dopolnitvami; izklicna
cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 3 svetlobnih vitrin znaša
45 EUR/mesec brez DDV;
3. del parc. št. 636/5 – cesta v izmeri
701 m2, vpisano v vl. št. 1438, k.o. Celje,
v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena postavitev 2 svetlobnih vitrin (2 x 5 m2); območje ureja ZN Glazija, RC – Planiranje, proj.
št. 33/82, Uradni list SRS, št. 31-1481/84,
s spremembami in dopolnitvami; izklicna
cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 2 svetlobnih vitrin znaša
30 EUR/mesec brez DDV.
Zemljišče se ne oddaja v najem kot celota, temveč po posameznih točkah predmetne lokacije. Dražitelji v skladu z navedenim
dražijo skupne lokacije, navedene v posamezni točki.
Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2
na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Izbrani ponudnik je dolžan sam in na
svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja
za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti
za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
b) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet oddaje v najem so stavbna zem
ljišča, navedena v naslednjih točkah:
1. del parc. št. 1196/1 – cesta v izmeri
8531 m2, vpisano v vl. št. 978, k.o. Ostrožno,
v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena postavitev 2 svetlobnih vitrin (2 x 5 m2); območje ureja Zazidalni načrt kompleksa »Aero«
(Uradni list SRS, št. 22/77 in Uradni list
RS, št. 17/92, 2/96); izklicna cena najema

zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 2 svetlobnih vitrin znaša 30 EUR/mesec
brez DDV.
Zemljišče se ne oddaja v najem kot celota, temveč po posameznih točkah predmetne lokacije. Dražitelji v skladu z navedenim
dražijo skupne lokacije, navedene v posamezni točki.
Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2
na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Izbrani ponudnik je dolžan sam in na
svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja
za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti
za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet oddaje v najem so stavbna zemljišča navedena v naslednjih točkah:
1. del parc. št. 466/1 – dvorišče v izmeri
15638 m2, neplodno v izmeri 5323 m2, vpisano v vl. št. 697, k.o. Sp. Hudinja, v skupni
izmeri 20 m2, kjer je predvidena postavitev
4 svetlobnih vitrin (4 x 5 m2); območje ureja
ZN »Rekreacijski center Na Golovcu« (Uradni list RS, št. 58/01); izklicna cena najema
zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 4 svetlobnih vitrin znaša 60 EUR/mesec
brez DDV.
Zemljišče se ne oddaja v najem kot celota, temveč po posameznih točkah predmetne lokacije. Dražitelji v skladu z navedenim
dražijo skupne lokacije, navedene v posamezni točki.
Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2
na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Izbrani ponudnik je dolžan sam in na
svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja
za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti
za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.«
Mestna občina Celje
Št. 478-6/2007
Ob-7115/08
Na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in spremembe), Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje:
a) Stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku – Strelska ulica, parc. št. 2199/1,
travnik v izmeri 985 m2, in 2199/2, njiva v izmeri 371 m2, obe vpisani pri vložni št. 960,
k.o. Jesenice.
Zemljišči se prodajata izključno skupaj.
Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2,
k.o. Jesenice nista komunalno opremljeni,
vendar v neposredni bližini potekajo lokalni
javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija
in plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste

– na Strelsko ulico. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel
sam – na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 2199/1 in
2199/2, k.o. Jesenice v območju J2/S15/1
– e, območje za stanovanja. Podrobnejša
namenska raba: e – enodružinska zazidava.
b) Stavbni zemljišči na Kočni:
– parc. št. 145/34, travnik v izmeri
710 m2, vpisana pri vložni št. 20, k.o. Blejska Dobrava in
– parc. št. 145/35, travnik v izmeri
901 m2, vpisana pri vložni št. 20, k.o. Blejska Dobrava.
Zemljišči se prodajata skupaj ali ločeno.
Zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35,
k.o. Blejska Dobrava nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo
lokalni javni komunalni vodi (vodovod, plinovod). Zemljišče s parc. št. 145/34, k.o.
Blejska Dobrava neposredno meji na javno
cesto tako, da je dostop na zemljišče mogoč. Dostop do zemljišča s parc. št. 145/35,
k.o. Blejska Dobrava pa je mogoče urediti
preko zemljišča s parc. št. 722/8, k.o. Blejska Dobrava, ki je po katastrskih podatkih
pot, v zemljiško knjigo pa vknjiženo kot javno dobro, upravljavec Občina Jesenice (v
naravi dostop še ni vzpostavljen in ga je
potrebno urediti). Občina Jesenice bo kupcu podelila pravico vzpostavitve in uporabe
neposrednega dostopa iz javne ceste do
zemljišča s parc. št. 145/35, k.o. Blejska
Dobrava preko zemljišča s parc. št. 722/8,
k.o. Blejska Dobrava, vendar celotne stroške vzpostavitve in uporabe dostopa nosi
kupec. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na
lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 145/34
in 145/35, k.o. Blejska Dobrava v območju
J4/S1/1 – ve in sta namenjeni stanovanjski
gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška
enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča)
– prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa.
IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja:
a) Izklicna cena za zemljišči:
– s parc. št. 2199/1, k.o. Jesenice znaša
73.875,00 EUR (brez DDV),
– s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice znaša
27.825,00 EUR (brez DDV),
skupaj znaša 101.700,00 EUR (brez
DDV).
b) Izklicna cena za zemljišči:
– s parc. št. 145/34, k.o. Blejska Dobrava
znaša 51.318,80 EUR (brez DDV),
– s parc. št. 145/35, k.o. Blejska Dobrava
znaša 58.610,05 EUR (brez DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo proda-
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jalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 24. 9. 2008 ob
12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili, in sicer:
– za zemljišči s parc. št. 2199/1 in
2199/2, k.o. Jesenice v višini 10.170,00 EUR
(10% izklicne cene) na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860708, s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišči s parc. št.
2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice«;
– za zemljišče s parc. št. 145/34, k.o.
Blejska Dobrava v višini 5.131,88 EUR
(10% izklicne cene) na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860708, s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišče s parc. št.
145/34 k.o. Blejska Dobrava«;
– za zemljišče s parc. št. 145/35, k.o.
Blejska Dobrava v višini 5.861,00 EUR
(10% izklicne cene) na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860708, s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišče s parc. št.
145/35, k.o. Blejska Dobrava«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2,
k.o. Jesenice se prodajata izključno skupaj,
zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35, k.o.
Blejska Dobrava pa se prodajata skupaj ali
ločeno, vsa pa se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost
in stroške sklenitve pravnega posla v obliki
notarskega zapisa plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti za katera
zemljišča bodo dražili ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS)
o plačanih davkih in prispevkih, določenih
z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji,
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od katere se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke),
– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30
dni (samo za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če
gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (fizične osebe, s.p ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in spremembe).
IX. Dodatne informacije o zemljiščih
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel. št.
04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur, od
dneva objave javne dražbe do 23. 9. 2008.
Vzorci prodajnih pogodb in izjav iz VIII.
točke tega razpisa ter fotografije zemljišč so
dražiteljem na voljo na spletni strani Občine
Jesenice (www.jesenice.si – razpisi).
Občina Jesenice
Ob-7116/08
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,

pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 4/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/08) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Vuzenica, št. 032-30-13/2006, z dne
21. 6. 2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Vuzenica, Mladinska ulica
1, 2367 Vuzenica.
2. Predmet prodaje: zemljišče na parc.
št. 327/16, k.o. Vuzenica, pašnik v izmeri
286 m2, pripisane pri vložku št. 10.
3. Izklicna cena za nepremičnino pod
točko 2 je 2.450,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 50 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, 24. septembra 2008, v sejni sobi
Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica, ob 15.30.
6. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na
transakcijski račun Občine Vuzenica, št.:
01341-0100011132, sklic 1109.
7. Plačana kavcija bo po končani javni
dražbi, brez obresti, vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe. Uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Vuzenica, kontaktna oseba je Sašo Verdnik, tel.
02/879-12-22.
9. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
10. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15
dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Vuzenica zadrži njegovo kavcijo.
11. Pravila javne dražbe:
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vred
nost, nosi kupec,
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– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje javne dražbe v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
Občina Vuzenica

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 22.896,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 2051, k.o. Tezno, bo
prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 22.896,00
EUR.
g) Zemljišče parc. št. 617/7, njiva v izmeri 1344 m2, parc. št. 617/8, njiva v izmeri 1164 m2, parc. št. 617/13 njiva v izmeri 235 m2, parc. št. 617/14 njiva v izmeri
140 m2, parc št. 617/9 njiva 313 m2, parc.
št. 617/12 v izmeri 504 m2 vse prip. vl. št.
850 k.o. Razvanje, v lasti Mestne občine
Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi so zemljišča
opredeljena kot stavbna in ležijo v območju, kjer velja Odlok o zazidalnem načrtu
za del prostorsko planske enote Ta14-P
(MUV, št. 30/00) in predstavljajo gradbeno
parcelo s parc. št. 616/6 in 616/3 obe k.o.
Razvanje.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil
na 402.449,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Uspeli dražitelj se obveže investitorju plačati sorazmerni delež investicije izgrajenega
krožišča na Industrijski cesti s cesto Ledina
s priključkom na Tržaško cesto v znesku
69.012,50 EUR, DDV ni vključen.
Zemljišča parc. št. 617/7, njiva v izmeri 1344 m2, parc. št. 617/8, njiva v izmeri 1164 m2, parc. št. 617/13 njiva v izmeri 235 m2, parc. št. 617/14 njiva v izmeri
140 m2, parc št. 617/9 njiva 313 m2, parc. št.
617/12 v izmeri 504 m2 vse k.o. Razvanje,
bodo prodana na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 402.449,00
EUR.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. Dražbo bo vodila predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
500,00 EUR.
Vsak dražitelj mora najkasneje do 18. 9.
2008 vplačati varščino v višini 30% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM
d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti

Št. 71/2008
Ob-7145/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV št. 31/97, 13/98, 13/01), 5. člena
Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, sklepa št. 30, 15. redne seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 20. 12. 2007 in sklepa št.
43, 16. redne seje Mestnega sveta Mestne
občine Maribor z dne 7. 4. 2008, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za
Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
a) Zemljišče, parc. št. 702 v izmeri
715 m2, prip. vl. št. 236, k.o. Melje, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in je po Odloku
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08)
predvideno kot površina za proizvodnjo in
skladiščenje.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 53.625,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 702, k.o. Melje, bo
prodano na javni dražbi najboljšemu po
nudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 53.625,00
EUR.
b) Zemljišče, parc. št. 1673 v izmeri
426 m2, prip. vl. št. 1770, k.o. Tabor, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08)
predvideno kot površina za centralne dejavnosti. Zemljišče je obremenjeno s stvarno
služnostjo gradnje dostopne poti, parkirišča
za osebna vozila ter treh rezervoarjev utekočinjenega zemeljskega plina. Zemljišče
parc. št. 1673 k.o. Tabor predstavlja gradbeno celoto z nepremičnino parc. št. 1672,
1675, 1676/1, 1674/3 vse k.o. Tabor.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 62.622,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV.
Zemljišče, parc. št. 1673, k.o. Tabor,
bo prodano na javni dražbi najboljšemu po
nudniku.

Izklicna cena javne dražbe bo 62.622,00
EUR.
c) Zemljišče, parc. št. 1028/2 v izmeri
847 m2, prip. vl. št. 228, k.o. Tezno, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in
05/08) predvideno kot površina za centralne
dejavnosti.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 138.000,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 1028/2, k.o. Tezno,
bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 138.000,00
EUR.
d) Zemljišče, parc. št. 2827/8 v izmeri
300 m2, prip. vl. št. 1035, k.o. Tezno, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in
05/08) predvideno kot površina za centralne
dejavnosti. Zemljišče v naravi predstavlja
del že izgrajenega parkirišča in leži med
lastniškimi parcelami.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 45.000,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob prodaji zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba.
Zemljišče, parc. št. 2827/8, k.o. Tezno,
bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 45.000,00
EUR.
e) Zemljišče, parc. št. 1839/1 v izmeri
145 m2, prip. vl. št. 2070, k.o. Pobrežje, v lasti Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08)
predvideno kot površina za stanovanja. Zemljišče leži med lastniškimi parcelami in je
brez dostopa.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 16.600,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 1839/1, k.o. Pobrežje, bo prodano na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 16.600,00
EUR.
f) Zemljišče, parc. št. 2051 v izmeri
212 m2, prip. vl. št. 1000, k.o. Tezno, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV,
št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08) predvideno kot površina za stanovanja.
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dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne
v osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek,
23. 9. 2008, ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine
na način in v roku, določenem v sklenjeni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če
dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom
prodaje in sicer v višini 2% od izklicne cene,
vendar največ 5.000,00 EUR.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/22-01-423, 22-01-555 in 22-01-422,
info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Št. 478-20/2008
Ob-7157/08
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) ter na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 odločba US
RS), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Kostanjevica na Krki
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. Objekt (stara šola) na naslovu Črneča vas 29, Kostanjevica na Krki, stoječ na
zemljišču parc. št. 79.S – stavbišče v izmeri
460 m2, pašnik v izmeri 212 m2 in njiva v izmeri 182 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem
vložku št. 418, k.o. Črneča vas.
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2. Nepremičnina (stavbno zemljišče
za stanovanjske namene) parc. št. 1459/8
– travnik v izmeri 764 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2016, k.o. Kostanjevica.
3. Nepremičnina (stavbno zemljišče za
stanovanjske namene) parc. št. 1459/14 –
travnik v izmeri 783 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2345, k.o. Kostanjevica.
4. Nepremičnina (stavbno zemljišče
v obrtni coni) parc. št. 823/8 – njiva v izmeri
6.118 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica.
5. Nepremičnina (stavbno zemljišče
v obrtni coni) parc. št. 823/11 – njiva v izmeri
705 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 2412, k.o. Kostanjevica.
6. Nepremičnina (stavbno zemljišče
v obrtni coni) parc. št. 823/12 – njiva v izmeri 3.391 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica.
Predmet prodaje pod zaporedno številko 1 ni zaseden z najemnikom. Predmeti
prodaje so zemljiškoknjižno v lasti Občine
Krško in dejansko v lasti Občine Kostanjevica na Krki.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala v torek, dne 23. 9. 2008, z začetkom ob 12. uri, v Gostišču Žolnir, Krška
cesta 4, 8311 Kostanjevica na Krki.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 znaša izklicna cena 44.000,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 znaša izklicna cena 33.375,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 znaša izklicna cena 34.205,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 znaša izklicna cena
214.130,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 znaša izklicna cena 24.675,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 6 znaša izklicna cena
118.685,00 EUR.
Znesek višanja: najnižji znesek višanja
za posamičen predmet prodaje na javni
dražbi je 500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem za posamičen predmet prodaje,
bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737.
Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe
plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
za posamičen predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),

– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije
vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni
javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmetov prodaje,
– v izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj
plača v obliki komunalnega prispevka pred
izdajo gradbenega dovoljenja,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 07/498-72-75, kjer so
na voljo tudi ostale informacije o prodaji, pri
Stanislavu Rostoharju,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 466-71/2004
Ob-7158/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega letnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2008 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so zemljiške parcele ob Savski poti
v Litiji, 184/15 dvorišče v izmeri 1687 m2,
184/9 poslovna stavba v izmeri 711 m2 (prodaja se stavbišče brez objekta) in 184/17
cesta v izmeri 174 m2, dvorišče v izmeri
543 m2, vpisane v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 320.000 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno
za večkratnik zneska 10.000 EUR, kar je
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491, v osmih
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dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 9. 10. 2008, v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 10.
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 8. 10. 2008 do
12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
vključno 7. 10. 2008 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnine, ki so predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija, na tel. 01/896-34-34 ali na e-naslovu:
jasna.tusar@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega

na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, so nepremičnine prodane za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija

posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter se pravočasno prijavijo tako, da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta
– za fizične osebe,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p.,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe ali identifikacijsko številko za DDV
za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku
ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti
ali pri notarju. Organizator bo pravočasno
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom
dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 8. 10. 2008 do 12. ure, prijavil
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Razpisi delovnih mest
Št. 553/2008
Ob-7121/08
Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil Statuta Splošne bolnišnice Celje objavlja prosto delovno mesto
predstojnika/predstojnice otroškega
oddelka.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– strokovni izpit,
– specialistični izpit s strokovnega področja dela oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati oziroma kandidatke za vsa objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela in razvoja otroškega oddelka.
Izbrani kandidati oziroma kandidatke
bodo imenovani za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave,
je 8 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
Celje, z oznako: »Za razpis za predstojnika
otroškega oddelka«.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 554/2008
Ob-7122/08
Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil Statuta Splošne bolnišnice Celje objavlja prosto delovno mesto
predstojnika/predstojnice oddelka za
skupne potrebe kirurgije.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– strokovni izpit,
– specialistični izpit s strokovnega področja dela oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati oziroma kandidatke za vsa objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela in razvoja otroškega oddelka.
Izbrani kandidati oziroma kandidatke
bodo imenovani za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave,
je 8 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
Celje, z oznako: »Za razpis za predstojnika
oddelka za skupne potrebe kirurgije«.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-7129/08
Svet Javnega zavoda ŠKTM za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi,

Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, na
podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ
ŠKTM razpisuje delovno mesto
direktorja / direktorice.
Kandidat za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo
družboslovne, organizacijske ali ekonomske
smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih mestih,
– da obvlada osnove iz računalništva,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega in enega
svetovnega jezika.
Zaželjeno je, da ima kandidat opravljen
izpit iz upravnega postopka. Kolikor ga
nima, ga mora opraviti v roku največ 1 leta
od imenovanja.
Kandidat mora predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje 5
let z možnostjo ponovitve mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, življenjepisom ter programom dela
in razvoja zavoda, pošljite najkasneje v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JZ
ŠKTM, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob
Dravi, z oznako: Ne odpiraj! »Prijava za
razpis direktorja/ice«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Javnega zavoda
ŠKTM Radlje ob Dravi
Ob-7133/08
Svet Psihiatrične klinike Ljubljana na
podlagi 29. in 30. člena Statuta Psihiatrične klinike Ljubljana, objavlja javni razpis za
imenovanje
strokovnega direktorja Psihiatrične
klinike Ljubljana.
Kandidat za strokovnega direktorja mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinske fakultete,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Kandidat za strokovnega direktorja Psihiatrične klinike Ljubljana mora svoji kandidaturi priložiti program strokovnega dela
in razvoja Psihiatrične klinike Ljubljana za
obdobje njegovega mandata. Mandat traja
štiri leta.
Strokovnega direktorja imenuje Svet Psihiatrične klinike Ljubljana po predhodnem
mnenju Strokovnega sveta Psihiatrične klinike Ljubljana.

Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh
od objave tega razpisa na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Kadrovski oddelek – za razpisano mesto strokovnega direktorja zavoda«.
Prijavi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa ter program
strokovnega dela in razvoja Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje mandata.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-7134/08
Svet Psihiatrične klinike Ljubljana na
podlagi 25. in 26. člena Statuta Psihiatrične klinike Ljubljana, objavlja javni razpis za
imenovanje
direktorja Psihiatrične klinike Ljub
ljana.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji;
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Kandidat za direktorja Psihiatrične klinike Ljubljana mora svoji kandidaturi priložiti
program dela in razvoja Psihiatrične klinike
Ljubljana za obdobje njegovega mandata.
Mandat traja štiri leta.
Direktorja imenuje Svet Psihiatrične klinike Ljubljana s soglasjem Vlade Republike
Slovenije.
Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh
od objave tega razpisa na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub
ljana Polje. Prijava naj bo v zaprti kuverti
z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano
mesto direktorja zavoda«. Prijavi morajo biti
priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev
iz tega razpisa ter program dela in razvoja Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje
mandata.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 2008/162
Ob-7146/08
Občina Destrnik na podlagi 23. člena
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Gradnje Destrnik d.o.o. (Uradni vestnik Občine
Destrnik, št. 2/08, 5/08), objavlja delovno
mesto
direktorja (m/ž) Gradnje Destrnik, Javnega podjetja za gradnjo in vzdrževanje
d.o.o., Drstelja 45, 2253 Destrnik.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri,
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– ima potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za
opravljanje funkcije,
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– mu ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja«
na naslov: Občina Destrnik, Vintarovci 50,
2253 Destrnik.
Prijavi morajo kandidati priložiti tudi plan
razvoja podjetja Gradnje Destrnik, d.o.o.
Komisija za izvedbo javnega natečaja
bo upoštevala prijave, ki bodo prispele na
naslov v roku 15 dni od dneva objave tega
razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni.
Informacije o razpisu lahko kandidati dobijo na tel. 02/761-92-50 (Komisija za izvedbo javnega natečaja).
Občina Destrnik

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Hrastniku sklicujejo na št. 110-16/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Kamniku sklicujejo na št. 110-180/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Kranju sklicujejo na št. 110-182/2008 ter na
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Radovljici sklicujejo na št. 110-185/2008.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-225/2008-03110
Ob-7159/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-228/2008-03110
Ob-7199/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti
življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-16/2008
Ob-7246/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08) ter skladno z Odredbo o številu in
sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št.
40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07 in 69/08), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Hrastniku,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kamniku,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kranju in
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Radovljici.
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Druge objave
Št. 331300-08-0047
Ob-7160/08
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/02 in 14/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07 in 58/08) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
in 61/08) objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino
javni poziv
za pridobitev statusa upravičenosti
do sofinanciranja organizacij
na področju mladinskega dela
za obdobje 2009–2012
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana
(3. nadstropje).
2. Podatki o javnem pozivu:
2.1 Namen
Namen javnega poziva je spodbujanje
organizacij na področju mladinskega dela
na način javne finančne podpore na podlagi ugotavljanja primernosti ter sposobnosti
organizacij kot nosilcev programskih dejavnosti.
2.2 Cilj
Cilj javnega poziva je priznavanje statusa
upravičenosti do sofinanciranja programov
tistim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega
poziva, v drugi fazi pa sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade,
ki jih izvajajo organizacije s priznanim statusom po tem pozivu, in ki prispevajo k obstoju in razvoju mladinskega dela in mladinske
politike, in sicer za naslednje skupine:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinske centre,
– druge nevladne organizacije.
Mladinskim svetom lokalnih skupnosti
bo status upravičenosti do sofinanciranja
organizacij na področju mladinskega dela
za obdobje 2009–2012 priznan na podlagi
dejstva, da je mladinski svet lokalne skupnosti registriran po Zakonu o mladinskih
svetih (Uradni list RS, št. 70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01) ter vpisan
v Register mladinskih svetov, ki ga vodi
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino.
3. Stopnje javnega poziva: javni poziv
bo potekal v dveh ločenih stopnjah. Ta javni
poziv predstavlja prvo stopnjo.
3.1 Prva stopnja poziva
Na prvi stopnji javnega poziva bodo vlagatelji oddali vlogo z izpolnjenim razpisnim
obrazcem razpisovalca, z vsemi njegovimi
sestavnimi deli, vključno z osnutkom načrtovanega programa, v kateri bodo izkazovali
izpolnjevanje formalnih, splošnih in posebnih pogojev tega javnega poziva za posamezne skupine upravičencev iz točke 2.2.
Razpisovalec bo na podlagi predloga
strokovne komisije opravil izbor v obliki
seznamov upravičencev, katerim se dodeli status upravičenosti do sofinanciranja

na področju mladinskega dela za obdobje
2009–2012. Razpisovalec bo o rezultatih
javnega poziva prve stopnje obvestil vse
vlagatelje ter hkrati napovedal možnost
sofinanciranja v navedenem obdobju tega
javnega poziva, in sicer na podlagi javnega
poziva druge stopnje.
Kolikor bo v obdobju 2009–2012 sprejet
zakon, ki bo urejal področje dodeljevanja
statusa upravičenosti do sofinanciranja na
področju mladinskega dela oziroma sofinanciranja, bodo ta zakonska določila zavezujoča tudi za upravičence, katerim bo dodeljen
status upravičenosti do sofinanciranja na
podlagi tega javnega poziva.
3.2 Druga stopnja poziva
Razpisovalec bo upravičence, ki so na
prvi stopnji javnega poziva pridobili status
upravičenosti do sofinanciranja na področju
mladinskega dela za obdobje 2009–2012
ter mladinske svete lokalnih skupnosti, ki so
vpisani v Register mladinskih svetov, pozval
k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero bo moral upravičenec
v skladu z usmeritvami, predmetom in merili
javnega poziva druge stopnje, podrobneje
opredeliti vsebino, načrt izvedbe in finančno
strukturo prijavljenega programa.
Strokovna komisija razpisovalca, ki bo
imela v svoji sestavi vsaj tri člane, eksperte
na področju mladinskega dela, bo vloge za
dodelitev sredstev sofinanciranja ovrednotila
na podlagi meril in posredovala razpisovalcu
predlog razdelitve sredstev sofinanciranja
po skupinah upravičencev.
Na javnem pozivu druge stopnje, za dodelitev sredstev sofinanciranja organizacijam na področju mladinskega dela v letu
2009, bodo glede na terminski plan izvedbe javnega poziva druge stopnje, lahko poleg registriranih mladinskih svetov lokalnih
skupnosti kandidirali le tisti upravičenci, ki
bodo pridobili status upravičenosti do sofinanciranja na področju mladinskega dela
za obdobje 2009–2012 na podlagi vloge,
predložene razpisovalcu v prvem roku, tj.
do 23. 9. 2008.
Upravičenci, ki bodo pridobili status
upravičenosti do sofinanciranja na področju
mladinskega dela za obdobje 2009–2012 na
podlagi vloge, predložene razpisovalcu:
– v drugem roku, tj. do 6. 1. 2009,
– v tretjem roku, tj. do 28. 4. 2009,
– v četrtem roku, tj. do 29. 9. 2009,
bodo lahko kandidirali na javnem pozivu
druge stopnje za dodelitev sredstev sofinanciranja organizacijam na področju mladinskega dela šele v letu 2010, ter v letu
2011 in 2012.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv
4.1 Formalni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta poziv:
a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca,
Urada RS za mladino, izpolnjena v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.

c) Vlagatelj mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do razpisovalca.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije,
potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju, ter
da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora podati tudi soglasje
k preverjanju namenske porabe proračunskih sredstev, ki mu bodo odobrena na podlagi javnega poziva druge stopnje, in sicer
s strani pooblaščenih oseb razpisovalca.
4.2 Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge
na ta poziv:
a) Vloga se mora nanašati na prioritetna
področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce
ali uporabnike mladinskega dela predvsem
mladi v starosti od 14 do 29 let.
b) Vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti
ali programa, ki v praksi (dejansko) obstaja
vsaj 1 leto.
4.3 Vlagatelj mora poleg izpolnjevanja
formalnih in splošnih pogojev, izpolnjevati
tudi posebne pogoje za:
4.3.1 Status nacionalne mladinske organizacije (NMO):
a) vlagatelj mora biti registrirana pravna
oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in
neprofitna organizacija,
b) imeti mora najmanj 300 članov/članic,
c) imeti mora najmanj 70% članstva
v starosti od 14 do 29 let,
d) imeti mora najmanj 7 aktivnih lokalnih
enot, ki po teritorialnem principu pokrivajo
vsaj polovico statističnih regij RS.
Ter v primeru mladinske organizacije
v politični stranki:
e) biti registrirana po Zakonu o političnih
strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98,
1/99, 24/99, 70/00, 51/02, 94/02, 69/05 in
103/07).
4.3.2 Status mladinskega centra (MC):
a) vlagatelj mora biti registriran v RS kot
pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna
in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom ali
mora biti registrirana pravna oseba v RS
kot javni zavod ali avtonomna enota znotraj
javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina (ali več lokalnih
skupnosti) in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom,
b) opravljati mora dejavnost mladinskega
centra na območju mestne občine ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja),
c) zagotavljati mora ustrezne prostorske
pogoje za programe oziroma dejavnosti, ki
jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo,
d) zagotavljati mora ustrezno opremo za
izvajanje programov mladinskega centra,
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e) zagotavljati mora redno delovanje
mladinskega centra,
f) uveljavljati mora pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi,
g) zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.
4.3.3 Status drugih nevladnih organizacij
(NVO):
a) vlagatelj mora biti registrirana pravna
oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in
neprofitna organizacija,
b) vlagatelj mora delovati na nacionalnem ali vsaj regionalnem nivoju,
c) zagotavljati mora redno delovanje organizacije,
d) zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.
5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega poziva:
okvirna višina sredstev sofinanciranja mladinskega dela upravičencev bo za vsakoletno proračunsko obdobje določena z javnim
pozivom druge stopnje, v skladu s sprejetim
proračunom RS.
6. Obdobje, v katerem bodo koriščena
sredstva sofinanciranja: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v pogodbeno ali
z aneksom k pogodbi določenem obdobju,
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za obe stopnji javnega poziva
in način predložitve vlog ter opremljenost
vlog:
7.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
1. stopnja javnega poziva
Vlagatelj mora vlogo za pridobitev statusa upravičenosti do sofinanciranja po tem
javnem pozivu poslati izključno s priporočeno pošto na naslov razpisovalca: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, in
sicer najpozneje:
– v prvem roku do 23. 9. 2008,
– v drugem roku do 6. 1. 2009,
– v tretjem roku do 28. 4. 2009,
– v četrtem roku do 29. 9. 2009.
Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
2. stopnja javnega poziva
Vlagatelj bo vlogo na drugo stopnjo javnega poziva za leto 2009 poslal na podlagi
novega javnega poziva razpisovalca, predvidoma objavljenega v mesecu decembru
2008, izključno s priporočeno pošto na naslov razpisovalca: RS, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1,
1000 Ljubljana.
7.2. Opremljenost vloge:
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Vloga
za status – 1. stopnja”.
Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan
naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in
nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.

8. Datum odpiranja vlog
1. stopnja javnega poziva
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za ta javni poziv (1. stopnja) bo opravila
strokovna komisija, imenovana s sklepom
razpisovalca.
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog, prispelih:
– v prvem roku, v četrtek, dne 24. 9.
2008,
– v drugem roku, v četrtek, dne 8. 1.
2009,
– v tretjem roku, v četrtek, dne 30. 4.
2009,
– v četrtem roku, v četrtek, dne 1. 10.
2009,
na sedežu Urada RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana (3. nadstropje).
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
Vlagatelji bodo o rezultatih tega javnega
poziva pisno obveščeni v roku enega meseca od odpiranja vlog, rezultati javnega poziva pa bodo objavljeni tudi na spletni strani
Urada RS za mladino: www.ursm.si.
2. stopnja javnega poziva
Odpiranje prispelih vlog za drugo stopnjo javnega poziva za sofinanciranje v letu
2009, na katerega se bodo lahko javili vlagatelji, ki so pridobili status upravičenosti
do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega poziva prve stopnje (op. če je
bila vloga predložena razpisovalcu v prvem
roku, tj. do 23. 9. 2008) ter mladinski sveti
lokalnih skupnosti, ki so vpisani v Register
mladinskih svetov, bo opravila strokovna
komisija, imenovana s sklepom razpisovalca, in sicer predvidoma v mesecu decembru 2008.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva druge stopnje pisno obveščeni predvidoma v 45 dneh od odpiranja ponudb.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih javnega poziva druge stopnje pozval upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru, da se upravičenec v roku 8-ih
dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe
ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od vloge.
9. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo, ki bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje tega
javnega poziva, zainteresirani vlagatelji
dobijo v tajništvu razpisovalca, na naslovu:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana,
3. nadstropje – tajništvo, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. V istih terminih se lahko
vlagatelji na tajništvo Urada RS za mladino
obrnejo tudi za morebitna dodatna pojasnila. Kontaktna oseba razpisovalca: Marija Slovnik Hrvat, tel. 01/426-57-01, faks
01/425-91-46.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Razpisna dokumentacija bo vlagateljem
dosegljiva tudi po elektronski pošti uradzamladino.mszs@gov.si ali na spletni strani Urada RS za mladino www.ursm.si. Vse
verzije razpisne dokumentacije, ne glede na
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medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enake. Vlagatelj s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 466-67/2003-46
Ob-7136/08
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 43. do 47. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sprejetega
posamičnega programa prodaje stvarnega
premoženja z dne 12. 8. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 3530/7, travnik v izmeri
620,00 m², k.o. Brezovica
Po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
3530/7, travnik v izmeri 620,00 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani pri vl. št. 2312, k.o. Brezovica, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 3530/7, k.o. Brezovica.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
zemljišča parc. št. 3530/7, k.o. Brezovica,
je 88.000,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
88.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
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ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Brezovica z dne 11. 6.
2008 opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Občine Brezovica, zato bo v postopku javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče
po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika
najprej ponujeno v odkup Občini Brezovica. Če Občina Brezovica na predmetnem
zemljišču ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni
osebi sta Maruša Klopčič in Maja Gliha,
tel. 01/478-80-14 ali 01/478-80-87. Ogled
zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru
z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne
16. 9. 2008 do 10. ure in mora veljati vsaj
90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe
morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih
lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1,
1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 16. 9. 2008 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-67/2003 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenje-
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ne vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 9. 2008, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 05/08
Ob-7117/08
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Jana Kovačič Pavasović, z dnem 11. 6.
2008.
Pisarna: Taborska 13, 1290 Grosuplje.
Mateja Glušič, z dnem 11. 6. 2008.
Pisarna: Ljubljanska 106, 1230 Domžale.
Vladimir Višner, z dnem 12. 6. 2008.
Pisarna: Tavčarjeva 13, 1000 Ljubljana.
Boštjan Penko, z dnem 1. 7. 2008.
Pisarna: Dvorakova ulica 5, 1000 Ljub
ljana.
Maja Vogrin, z dnem 1. 7. 2008.
Pisarna: Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
David Premelč, z dnem 1. 7. 2008.
Pisarna: Tivolska cesta 48, 1000 Ljub
ljana.
Peter Pečenik, z dnem 1. 7. 2008.
Pisarna: Partizanska cesta 13a, 2000
Maribor.
Damijan Brulc, z dnem 1. 7. 2008.

Pisarna: Slovenska cesta 24, 1234 Mengeš.
Katja Konc Kuhar, z dnem 1. 7. 2008.
Pisarna: Prešernova ulica 14, 4240 Radovljica.
Igor Virant, z dnem 1. 8. 2008.
Pisarna: Ulica talcev 1/a, 3310 Žalec.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Milorad Mičo Pešić, z dnem 14. 5.
2008.
Prevzemnica njegove pisarne je odvetnica Nada Jurčević, Vodnikova ulica 2, Ptuj.
Drago Vlah, z dnem 9. 5. 2008.
Prevzemnik njegove pisarne je odvetnik
Matjaž Medle, Vrhovčeva ulica 1, Novo mesto.
Nina Stupan, z dnem 17. 8. 2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica
Tina Šnajder Paunović, Resljeva cesta 44,
Ljubljana.
Silvestra Gertruda Pikl, z dnem 15. 6.
2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica Aleksandra Zlobec, Cankarjeva ulica 9,
Celje.
III. Preselitve:
Franc Bucik, odvetnik iz Ljubljane, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Trdinova 7, 1000 Ljubljana.
Matej Erjavec, odvetnik iz Ljubljane in
Eva Pergarec, odvetnica iz Ljubljane z dnem
4. 6. 2008 preselita sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Trg osvobodilne
fronte 14, 1000 Ljubljana.
Primož Kozina, odvetnik iz Kranja,
z dnem 9. 5. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Savska Loka
21, 4000 Kranj.
Janko Gedlička, odvetnik iz Žalca, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Šlandrov trg 42, 3310 Žalec.
Marko Kosmač, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 8. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trdinova
ulica 9, 1000 Ljubljana.
Brigita Kraljič, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 7. 7. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Tomšičeva
1, 1000 Ljubljana.
Aleksij Mužina, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 15. 8. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dunajska
cesta 160, 1000 Ljubljana.
Ana Jug, odvetnica iz Nove Gorice,
z dnem 1. 8. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Vipavska
cesta 104, 5000 Nova Gorica.
Radoslav Sukič, odvetnik iz Murske Sobote, z dnem 15. 8. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slomškova ulica 31, 9000 Murska Sobota.
Igor Benkoč, odvetnik iz Celja, z dnem
19. 8. 2008 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Ljubljanska cesta
3/a, 3000 Celje.
Sarah Cooper, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 8. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Letališka
cesta 27, 1000 Ljubljana.
Odvetniška družba Matoz o.p., d.n.o.
(odvetnik Franci Matoz, odvetnik Bogomir
Horvat, odvetnik Franc Rojko, odvetnik Denis Zobarič), z dnem 15. 8. 2008 preseli sedež družbe na novi naslov: Pristaniška ulica
43/a, 6000 Koper.
IV. Odvetnik Luka Gaberščik, z dnem
30. 6. 2008 izstopi iz Odvetniške družbe Čeferin o.p., d.n.o., Grosuplje, Taborska cesta
13, odvetnik Luka Gaberščik z dnem 1. 7.
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2008 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
Odvetnici Katarini Kresal iz Ljubljane,
Barjanska cesta 3, z dnem 1. 11. 2007 miruje opravljanje odvetniškega poklica. Za
začasnega prevzemnika je določen odvetnik
Miro Senica iz Ljubljane, Barjanska 3.
Odvetnica Ljubomira Bitenc, Medvedova
1, Ljubljana na podlagi izpiska iz matičnega
registra o sklenjeni zakonski zvezi z dne
7. 6. 2008 spremeni priimek v: Ljubomira
Paulič.
Odvetnica Mojca Lorenci, Komenskega
12, Ljubljana na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi z dne
31. 5. 2008 spremeni priimek v: Mojca Lorenci Visinski.
Odvetnica Maša Potkonjak, Komenskega 16, Ljubljana na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi
z dne 21. 6. 2008 spremeni priimek v: Maša
Potkonjak Korošec.
Odvetnica Alenka Pečnik, Ozka ulica 3,
Celje na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi z dne 28. 6.
2008 spremeni priimek v: Alenka Grad Pečnik.
V. Tuji odvetniki – vpis po 34. b in 34.
c členu Zakona o odvetništvu:
Dr. Markus Bruckmüller, z dnem 1. 7.
2008.
Pisarna: Tivolska cesta 30, Ljubljana.
Dr. Markus Bruckmüller opravlja svojo
dejavnost pod poklicnim nazivom Rechtsanwalt.
Petja Pirc, z dnem 25. 7. 2008.
Pisarna: Beethovnova ulica 12, Ljub
ljana.
Petja Pirc opravlja svojo dejavnost pod
poklicnim nazivom Rechtsanwalt.
Odvetniška zbornica Slovenije

vrsto prenosa na naslov: Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, z oznako: »ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za Vrsar«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
III.9. Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– dokazila o registraciji pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika, če je
ponudnik pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, fizična oseba kot ponudnik pa
predloži fotokopijo osebnega dokumenta,
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, datum vplačila varščine mora
biti najkasneje 22. 9. 2008,
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi http://www.
zagorje.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni
obliki vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na
Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
IV. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi
dne 24. 9. 2008 ob 9. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
V. Postopek bo vodila komisija, ki jo imenuje župan. Postopek javne ponudbe se bo
vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07).
Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo
upoštevano merilo najvišje ponujene kupnine.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 10.000 €. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki ob izpolnjevanju vseh
zahtev razpisa, ponudi najvišjo ceno.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, lahko komisija izbere
enega od postopkov iz 45. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe
bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri
obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
VI. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku,
oziroma lahko že začeti postopek prodaje
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
11. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
lahko interesenti dobijo v Občinski upravi

Ob-7128/08
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 19.
in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07), Sklepa o letnem
načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
št. 410-137/2007 z dne 27. 12. 2007 kot
sestavnega dela proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 (Uradni list RS, št.
126/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo počitniškega objekta
v Vrsarju-Hrvaška
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje je počitniški objekt
s pripadajočim zemljiščem v Vrsarju v Republiki Hrvaški, vpisan v vl. št. 27, 451, 1022,
927 in 5, k.o. Vrsar.
III. Pogoji:
III.1. Izhodiščna cena nepremičnine iz
2. točke znaša 823.400,00 EUR za celotno nepremičnino. Kompleks je naprodaj le
kot celota. Ponudbe, ki bi ponujale le nakup posameznih delov kompleksa ne bodo
obravnavane.
Izhodiščna cena je minimalna cena, ki jo
lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko ceno
viša v minimalnih razponih po 10.000 EUR.
Ponudbena cena navzgor ni omejena.
V izhodiščno ceno niso vključeni davki in
drugi stroški za zemljiškoknjižno izvedbo.

III.2. Vsak sodelujoči na javnem razpisu
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in
dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Potencialnim ponudnikom je na sedežu
prodajalca, po predhodni najavi, omogočen
vpogled v zemljiškoknjižne izpiske in dokumentacijo ter v projekte, po katerih je bil
objekt zgrajen.
Kupec nosi ves riziko in tudi stroške vseh
postopkov, potrebnih za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v Republiki Hrvaški
in prodajalec iz tega naslova ne daje nobenega jamstva.
Uspeli ponudnik nosi tudi vse stroške
kupoprodajne pogodbe (davke, overitev prodajalčevega podpisa, uradni prevod pogodbe v hrvaški jezik, takse za vpis v zemljiško
knjigo ipd.).
III.3. Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične
osebe.
III.4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 8 dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe in izstavitve računa.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila
je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Prodajalec bo overil pogodbo takoj
po prejemu plačila celotne kupnine.
III.5. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi stvarnih ali pravnih napak
se ne upošteva in je v celoti rizik kupca.
Občina Zagorje ob Savi kot prodajalec
ne prevzema nikakršne odgovornosti do
kupca glede stvarnega in pravnega stanja
nepremičnine.
III.6. Obravnavane bodo le pravočasne
in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene ob upoštevanju pravila
višanja v minimalnih razponih po 10.000,00
EUR. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v skladu z 45.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
V nasprotnem primeru se bo ponudba štela
za nepravilno in bo izločena iz postopka
izbire.
III.7. Varščino za resnost ponudbe v višini
10% od navedene izhodiščne cene v višini
82.340,00 EUR je potrebno vplačati na račun
proračuna občine št. 01342-0100018358,
z navedbo »varščina za nakup nepremičnine v Vrsarju« in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 3 dni
po končani izbiri.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
v ponedeljek, dne 22. 9. 2008.
III.8. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene prodajalcu v zaprti ovojnici najkasneje
do dne 23. 9. 2008 do 12. ure, ne glede na
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Občine Zagorje ob Savi vsak delovni na tel.
03/565-57-27 ali 565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-7141/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07), 17. in 105. člena
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št.
26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) in Letnega
programa prodaje občinskega finančnega
premoženja, letnega načrta pridobivanja in
letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Lendava za leto 2008,
ki ga je občinski svet sprejel na svoji 12. seji
dne 23. 1. 2008, spremembe in dopolnitve
na svoji 18. seji dne 2. 6. 2008 in na svoji 2.
izredni seji dne 30. 6. 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin, in sicer:
a) Poslovni objekt na pripadajočem zemljišču, parc. 6298/5, k.o. Lendava. Nepremičnina predstavlja nepodkleteni, dvoetažni
poslovni objekt – slačilnice ob nogometnem
igrišču, neto tlorisne površine 200,45 m2
s pripadajočim zemljiščem na parc. št.
6298/5 v izmeri 169 m2, k.o. Lendava. Predmet prodaje ni objekt blagajne in objekt sanitarij, ki se fizično dotikata prodaji namenjenega objekta. Zemljišče nima dostopa
neposredno z javne ceste, temveč preko
zemljišča prodajalca, kar bosta po sklenjeni
kupoprodajni pogodbi kupec in prodajalec
uredila s služnostno pogodbo. Dostop je
mogoče urediti tudi neposredno na plato
pred vhodom na stadion.
Izhodiščna cena: 29.300,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani
stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni
in ga prav tako plača kupec.
b) Nezazidana stavbna zemljišča, parc.
št. 6784/4, travnik v izmeri 952 m2, parc. št.
6784/5, travnik v izmeri 1040 m2, parc. št.
6784/6, travnik v izmeri 663 m2 in parc. št.
6784/7, travnik v izmeri 662 m2. Zemljišča
se nahajajo v Kolodvorski ulici v Lendavi.
Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih
za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01,
66/02, popravek 114/03 in 54/04) so zemljišča namenjena za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš nižjih gabaritov.
Izhodiščna cena za zgoraj navedene nepremičnine znaša 15,00 EUR/m2, kar za posamezno nepremičnino pomeni:
– parc. 6784/4: 14.280,00 EUR,
– parc. 6784/5: 15.600,00 EUR,
– parc. št. 6784/6: 9.945,00 EUR,
– parc. št. 6784/7: 9.930,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni
ceni in ga prav tako plača kupec.
c) Nezazidana stavbna zemljišča, parc.
št. 6777/2, njiva v izmeri 665 m2 in parc.
št. 6777/3, njiva v izmeri 1.289 m2, obe k.o.
Lendava. Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list
RS, št. 45/01, 66/02, popravek 114/03 in
54/04) sta zemljišči namenjeni za izvajanje
industrijske dejavnosti.
Izhodiščna cena za zgoraj navedeni nepremičnini znaša 17,69 EUR/m2, kar za posamezno nepremičnino pomeni:
– parc. št. 6777/2: 11.763,85 EUR,
– parc. št. 6777/3: 22.802,41 EUR.
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V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni
ceni in ga prav tako plača kupec.
d) Nezazidana stavbna zemljišča, parc.
št. 2288 k.o. Lendava v izmeri 503 m2, parc.
št. 1826, k.o. Lendava v izmeri 4129 m2,
parc. št. 1822, k.o. Lendava v izmeri
1423 m2, parc. št. 2285, k.o. Lendava v izmeri 3.025 m2, parc. št. 55, k.o. Petišovci
v izmeri 927 m2 in parc. št. 38 in parc. št. 42,
k.o. Petišovci v izmeri 629 m2.
Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št.
45/01, 66/02, popravek 114/03 in 54/04) so
vsa zemljišča, razen parc. št. 1826, k.o.
Lendava, ki je delno kmetijsko zemljišče,
namenja izvajanju industrijske dejavnosti.
Navedene nepremičnine se prodajajo kot
celota in nakup posamezne nepremičnine
ni možen.
Izhodiščna cena za vse zgoraj navedene
nepremičnine znaša 78.434,54 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni
ceni in ga prav tako plača kupec.
e) Nezazidano stavno zemljišče, parc. št.
4258/1, k.o. Lendava, v izmeri 13.048 m2.
Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št.
45/01, 66/02, popravek 114/03 in 54/04) je
zemljišče namenjeno izvajanju rekreacijske
in centralne dejavnosti.
Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša 352.179,92 EUR
(26,99 EUR/m2).
V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni
ceni in ga prav tako plača kupec.
2. Prodaja parcel se vrši po načelu videno – kupljeno. Podrobnejše informacije
o komunalni opremljenosti parcel dobite
na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, tel. 02/577-25-42, pri Milanu Berdenu.
3. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe s sedežem/državljanstvom
v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici
Evropske unije.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe,
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Lendava št. 01259-0100012919. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Kupec se s pogodbo zaveže, da zemljišča ne kupuje iz špekulativnih razlogov
in da v roku 5 let od nakupa zemljišča, le-to
ne bo prodal tretji osebi.
6. Za nepremičnine pod 1.b. si je kupec
dolžan v enem letu od podpisa pogodbe
pridobiti gradbeno dovoljenje in v enem letu
po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričeti
z gradnjo.
Navedeni rok ter rok pričetka gradnje sta
bistvena pogoja za veljavnost kupoprodajne
pogodbe. V primeru razveljavitve sklenjene
pogodbe zaradi neizpolnjenih pogojev je kupec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini
30% kupnine, vzpostavi se prvotno lastniško
in dejansko stanje predmetnih zemljišč pred
sklenjeno pogodbo (vrnitev stvari v prejšnje
stanje na stroške kupca), preostanek kupnine pa se brez obresti vrne kupcu.
7. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zapečateni ovojnici na
naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20,

9220 Lendava, z oznako »Za javno zbiranje
ponudb – Nepremičnine – Ne odpiraj«, najkasneje do vključno 22. 9. 2008, do 12. ure.
Na ovojnici mora biti naveden točen naslov
ponudnika.
8. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično
številko oziroma EMŠO, številko bančnega
računa ponudnika, pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje
ponudbe,
– kratek poslovni načrt: opis dejavnosti,
opredelitev inovativnosti in razvoja, kadrovski načrt, marketinška strategija, ocenjena
vrednosti investicije, površina in namembnost objekta, opis strojnega parka, terminski in finančni plan izvedbe investicije (za
nepremičnine pod točko 1.a. in 1.c.).
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin se šteje kot neustrezna.
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih,
– podpisano izjavo, iz katere je jasno
razvidno, da se ponudnik strinja z vsemi
pogoji javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, za samostojne podjetnike priglasitveni
list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(za gospodarske družbe BON-1 in BON-2,
za samostojne podjetnike BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih in davkih), ki ne
sme biti starejše od 30 dni,
– fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe.
Ponudba, ki ne bo imela vseh prilog se
šteje kot neustrezna.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, za nepremičnine pod 1.b. pa se upošteva še dodatni
kriteriji: rok izgradnje objekta.
10. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali v javnem zbiranju ponudb v roku 8 dni
po javnem odpiranju ponudb.
11. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku, se mu plačana varščina ne vrne.
12. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
ponudnikom, je izključena. Komisija lahko
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve
pravnega posla, pri čemer si mora pridobiti
soglasje župana. Prav tako komisija lahko
kadarkoli pozove vse ponudnike, ali samo
tiste, katerih ponudbo oceni kot ustrezno,
da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko komisija v katerikoli
fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki
ali s posameznimi od njih opravi pogajanja
z namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
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13. DDV in stroške overitve podpisov pri
notarju plača kupec, prav tako nosi stroške
zemljiškoknjižne izvedbe kupoprodajnega
posla.
14. Javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
2008 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
15. Podrobnejše informacije in pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi: pri Jasni Bračič-Szabó, Občina Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava, tel. 02/577-25-23,
e-mail: jasna@lendava.si.
Občina Lendava

Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: MOM)

Št. 430-0063/2008
Ob-7144/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07) Občina Naklo objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 922/19, pašnik v izmeri
1566 m2, vl. št. 921, k.o. Podbrezje;
– parc. št. 923/4, pašnik v izmeri
10623 m2, vl. št. 921, k.o. Podbrezje;
– parc. št. 1622/6, pot v izmeri 476 m2,
vl. št. 857, k.o. Podbrezje.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so
nezazidana stavbna zemljišča, razvrščena
v območje urejanja z oznako SK 3/1.
Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
106,42 €/m2.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
občine Naklo št. 01282-0100006748. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki se prodajajo
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po poobla
ščencu,

– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
5. 11. 2008.
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 22. 9. 2008 do 9.
ure na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora biti
pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine - ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako ceno:
– in je eden izmed ponudnikov občan
Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo, ima prednost občan
Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo;
– in nihče izmed teh ponudnikov ni občan
oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Naklo se izvede dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno
ponudbo za posamezno enoto.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
in za ogled nepremičnin, ki je mogoč na
podlagi predhodne najave, se obrnite na
Ivana Fica, Občina Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-22, e-pošta:
ivan.fic@obcina-naklo.si.
Občina Naklo
Št. 41001-302/2008
Ob-7148/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in Odlokom o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2008 (MUV,
št. 4/08 in 15/08), objavlja Mestna občina

Stran

javni poziv
za zbiranje predlogov mednarodnih
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Mestna občina Maribor
1. Predmet poziva: predmet poziva je
sofinanciranje kulturnih projektov, ki vključujejo mednarodno sodelovanje. Poziv je
namenjen tako izvirnim kulturno umetniškim projektom kot organiziranju mednarodnih dogodkov, izmenjavi umetnikov in
posredovanju kvalitetne mariborske kulture
v tujino in obratno. Poziv je namenjen tudi
podpori kulturnim projektom, ki kandidirajo
za sredstva na evropskih ali njim enakovrednih mednarodnih razpisih za sofinanciranje projektov na področju kulture in morajo zagotoviti lastna sredstva v določenem
deležu.
2. Cilj javnega poziva
Cilj javnega poziva je:
– vzpodbuditi kulturne ustvarjalce in organizacije k izvajanju kulturnih projektov, ki
vključujejo mednarodno sodelovanje, t.j. sodelovanje s kulturnimi organizacijami in/ali
ustvarjalci iz tujine,
– vzpodbuditi internacionalizacijo mariborskega kulturnega okolja,
– predstaviti mariborsko ustvarjalnost
v mednarodnem okolju.
3. Višina razpisanih sredstev in upravičenost stroškov
Višina razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za predmet poziva, znaša
23.000 EUR.
Mestna občina Maribor bo sofinancirala
izbrane akcije in projekte največ do 50% njihove prijavljene vrednosti oziroma lastnega
deleža pri kandidiranju za sredstva v evropskih razpisih.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1. Kot predlagatelj projektov se na ta
poziv lahko prijavijo:
– nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni podjetniki, registrirani za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, s sedežem v Mestni občini Maribor,
– izvajalci javne službe v kulturi, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in katerih
prijavljeni projekti niso načrtovani in financirani s strani ustanovitelja v sklopu njihovih
rednih dejavnosti,
– samozaposleni v kulturi, ki so vpisani
v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo
stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor.
Prijavitelji morajo prijavi priložiti dokazila
o izpolnjevanju zgornjih pogojev, ki niso starejša od enega leta.
4.2. Na javni poziv lahko prijavitelji prijavijo projekte:
– katerih izvedba se zaključi v letu
2008,
– projekte, ki kandidirajo na mednarodnih razpisih z odločitvami do vključno
30. 9. 2008, pri čemer se v primeru njihove
neuspešne kandidature na mednarodnih
razpisih sredstva iz tega poziva, namenjena zagotovitvi dela njihovega lastnega
deleža sredstev, prerazporedijo na druge
projekte,
– ki vključujejo mednarodne povezave
domačih in tujih kulturnih organizacij in/ali
ustvarjalcev,
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– ki so javno izvedeni kulturni dogodki in
– ki po obsegu in kvaliteti pomenijo pomemben prispevek k mednarodnemu povezovanju mariborske kulture.
Prijavitelji dokazujejo izpolnjevanje zgornjih pogojev z opisom projekta.
Za projekte, ki kandidirajo na evropskih
razpisih razen zgoraj navedenih dokazil
priložijo prijavitelji tudi kopijo evropskega
razpisa oziroma veljaven internetni naslov
njegove objave, kopijo prijave projekta na ta
razpis in najkasneje do 15. 10. 2008 kopijo
sklepa o izbiri.
5. Kriteriji in uporaba kriterijev za oceno
ustreznosti prijavljenih projektov
5.1. Kriteriji za oceno ustreznosti prijavljenega projekta
a) Reference prijavitelja (objave, mednarodna gostovanja, nagrade itd.).
b) Kakovost prijavljenega projekta.
c) Izvedljivost prijavljenega projekta.
d) Ustrezno finančno ovrednotenje prijavljenega projekta.
e) Ustrezno dokumentirana kandidatura
na evropskem razpisu (pod pogojem, da prijavitelj najkasneje do 15. 10. 2008 predloži
kopijo sklepa o izbiri).
6. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah
6.1. Strokovna komisija bo popolne vloge
in vloge, ki so jih podale upravičene osebe
obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
6.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega
obrazca. Vrednostne ocene so od 1 do 3,
pri čemer 3 pomeni najvišjo oceno izpolnjevanja posameznega kriterija.
6.3. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v seštevku
kriterijev a), b), c) in d) iz točke 5.1. dosegli
povprečno oceno, ki je višja od 2 in ki pri
posameznem kriteriju a), b), c) in d) iz točke
5.1. dobijo povprečno oceno vsaj 1,5. Za
projekte, ki kandidirajo za sredstva MOM
za sofinanciranje lastnega deleža ob kandidaturi na evropskih razpisih, se na enak
način upošteva tudi kriterij e). Glede na izpolnjevanje kriterijev b) in d) lahko komisija
za prijavljeni projekt predlaga nižji delež sofinanciranja od pričakovanega v prijavi.
6.4. S prijavitelji projektov, ki kandidirajo za sredstva za sofinanciranje lastnega
deleža stroškov projekta ob kandidaturi na
evropskih razpisih in izpolnjujejo pogoje
poziva MOM, do predložitve kopije sklepa
o uspešni evropski kandidaturi ne bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Projekti,
katerih prijavitelji do 15. 10. 2008 ne bodo
predložili kopije sklepa o izbiri in izpolnjujejo druge pogoje tega poziva, so na predlog
prijavitelja lahko ponovno ocenjeni, pri čemer se od celotne prejete ocene odštejejo
točke, prejete po kriteriju e) iz točke 5.1.
tega poziva.
7. Sofinanciranje prijavljenih projektov
7.1 Do sofinanciranja bodo upravičeni
projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 4.1
ter pogoje iz točke 4.2 ter presegajo zahtevan prag ocene po kriterijih iz točke 6.3.
7.2. Strokovna komisija bo ocenjevala
vloge po vrstnem redu njihovega prispetja.
Za projekte, ki bodo izpolnjevali navedene
pogoje in kriterije, bo omogočeno sofinanciranje po vrstnem redu prispetja vlog do
porabe sredstev.
7.3. Med izbranimi projekti predlagateljev
ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
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8. Razpisna dokumentacija
8.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog;
– izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev;
– vzorec pogodbe.
8.2. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
– podpisano in ožigosano oziroma ustrezno potrjeno izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev;
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu;
– žigosan oziroma potrjen in podpisan
vzorec pogodbe.
8.3. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM,
Slovenska ulica 40, Maribor, med uradnimi
urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do
15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od
8. do 13. ure). Razpisno dokumentacijo si
lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM
http://www.maribor.si (razpisi).
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnih prijavnih obrazcih in mora vsebovati
vse bistvene sestavine vloge ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
9.2. Prijavitelji pošljejo svoje prijave v zaprtih kuvertah priporočeno s povratnico na
naslov Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, Slovenska ulica 40, SI 2000
Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Poziv kultura – mednarodne akcije in projekti«.
10. Rok za oddajo prijav
10.1. Rok za oddajo prijav začne teči
z objavo poziva v Uradnem listu RS. V postopku javnega poziva bo v izboru med prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, upoštevan vrstni red prispetja prijav
oziroma datum in čas oddaje na pošti.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
10.2. Vloge z nepravilno označenimi
ovojnicami se ne obravnavajo in vrnejo vlagateljem.
10.3. Vloga je popolna, če:
– je priložen pravilno izpolnjen, žigosan
in s strani vlagatelja podpisan prijavni obrazec (obrazec 1);
– so priložene vse zahtevane priloge in
dokazila, ki so navedeni v točki 8 te razpisne
dokumentacije in so sestavni del prijavnega
obrazca;
– je priložen podpisan in ožigosan vzorec pogodb;
– je priložena izjava prijavitelja (obrazec 2).
Če vloga ni popolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Vloge, katerih predlagatelji
bodo pozvani k dopolnitvam, se po dopolnitvi in ponovnem pregledu uvrstijo v seznam
prejetih vlog po času prispetja dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo ali vloge, katerih dopolnitve niso ustrezne, se s sklepom
zavržejo.
10.4. Za neupravičeno osebo se šteje
tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot je to navedeno v točki 4.
10.5. Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 3. 11.
2008.

Vloge, ki bodo prispele po zaključku razpisa, ne bodo obravnavane.
11. Odpiranje in obravnava prijav
11.1. Pristojni uslužbenec MOM prijavo
odpre po prejetju ter ugotovi popolnost prijave in izpolnjevanje pogojev prijavitelja.
11.2. Strokovna komisija bo obravnavala
vse popolne vloge upravičenih prijaviteljev,
ki bodo prispele najkasneje do dneva pred
sejo strokovne komisije, pri čemer so predvideni datumi:
1. seja dne 26. 9. 2008,
2. seja dne 13. 10. 2008,
3. seja dne 3. 11. 2008.
11.3. Poziv se zaključi z razdelitvijo vseh
sredstev.
12. Odločitev in obvestilo o izboru: prijavitelji bodo o rezultatu svoje kandidature
pisno obveščeni v roku 8 dni po sprejemu
odločitve župana. Dodeljena proračunska
sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008.
13. Informacije v zvezi s pozivom: dodatne informacije dobite v Uradu za kulturo in
mladino, Mestna občina Maribor, Slovenska
ulica 40, 2000 Maribor, tel. 02/22-01-291 ali
e-pošta: bojan.labovic@maribor (Bojan Labovič) in tel. 02/22-01-306 ali e-pošta: judita.polegeg@maribor.si (Judita Polegeg).
Mestna občina Maribor
Ob-7155/08
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07), sklepom župana Mestne občine Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednji poslovni
prostori:
a) Predmet prodaje je poslovni prostor
velikosti 67,46 m2, ki se nahaja v poslovno
stanovanjski stavbi na Gosposki 27, Celje,
parc. št. 2434, vpisano v podvl. 2536/10,
k.o. Celje.
Poslovni prostor leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so
predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša
58.100,00 EUR. V ceno ni vštet davek na
promet z nepremičninami 2%, ki ga plača
kupec.
Poslovni prostor je obremenjen z najemnikom, ki ima predkupno pravico.
b) Predmet prodaje so poslovni prostori
v objektu Gledališka 2, ki leži na parc. št.:
2058, vpisani v vložni št.: 1546, k.o. Celje.
Prodaja po delih:
1. visoko pritličje – vzhodni del –
202,66 m2. Izklicna cena 204.686,60 EUR;
2. visoko pritličje – zahodni del –
100,41 m2. Izklicna cena 101.414,10 EUR;
3. 1. nadstropje – vzhodni del –
214,51 m2. Izklicna cena 216.655,10 EUR;
4. 1. nadstropje – zahodni del –
105,10 m2. Izklicna cena 106.151,00 EUR;
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Št.

5. 2. nadstropje – vzhodni del –
183,78 m2. Izklicna cena 185.617,80 EUR;
6. 2. nadstropje – zahodni del –
213,36 m2. Izklicna cena 215.493,60 EUR.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so
predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnih prostorov znaša
1.010 EUR/m2. V ceno ni vštet davek na
promet z nepremičninami 2%, ki ga plača
kupec.
Poslovni prostori so obremenjeni z najemniki, ki imajo predkupno pravico.
c) Predmet prodaje je poslovni prostor v
objektu Arena Petrol velikosti 112,68 m2, na
naslovu Opekarniška cesta 13, Celje, parc.
št. 465/13, vpisano v podvl. 2336/4, k.o.
Spodnja Hudinja.
Za poslovni objekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje do zaprte III. gradbene
faze izgradnje za poslovne prostore z vsemi priključki, pripeljanimi do poslovnih prostorov.
Finalizacijo poslovnih prostorov, zgrajenih do zaprte III. gradbene faze, izvede
kupec sam glede na predmet poslovanja.
Za ta namen si mora pridobiti ločeno gradbeno dovoljenje, s plačilom vseh prispevkov, vključno s plačilom komunalnega prispevka.
Poslovni prostor leži v območju ZN rekreacijski center na Golovcu (Ur. l. RS, št.
55/00 in 58/01) kjer so predvidene in dovoljene poslovne dejavnosti.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša
1.000 EUR/m2 kar za celotno kvadraturo
znaša 112.680,00 EUR. V ceno ni vštet DDV
v višini 20%, ki ga plača kupec. Poslovni
prostor je obremenjen z najemnikom, ki ima
predkupno pravico.
d) Predmet prodaje je poslovni objekt ter
zemljišče, ki se nahaja na naslovu Mariborska 60, Celje, parc. št. 1555/1, vpisano
v vl. št. 160, k.o. Spodnja Hudinja, dvorišče
241 m2, stavba 308 m2.
Poslovni prostor leži v območju ZN industrija jug in ZN industrija sever (Ur. l. RS, št.
14/86) kjer je možna novogradnja ali investicijsko vzdrževanje skladno s spomeniško
varstvenimi določili.
Izklicna cena nepremičnine znaša
380.000,00 EUR. V ceno ni vštet davek na
promet z nepremičninami 2%, ki ga plača
kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 15. 9. 2008 do
12. ure na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb-prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
5. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, tran-

Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) poziv za

sakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika,
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni l. (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– za najemnike – potrdilo o poravnanih
obveznostih do Mestne občine Celje,
– dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7200005-10000008. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega
zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo poslovnih prostorov (plačilo davka, stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez
vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi
ponudniki seznanjeni in se strinjajo.
g) 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 posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 15. 9. 2008 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in 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. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni
občini Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina) ali
Oddelek za splošne zadeve 03/426-56-70
(Jože Krulec).
Mestna občina Celje
Ob-7135/08
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze
1b, 6330 Piran, objavlja na podlagi 2. člena

Stran

javno zbiranje ponudb
za prodajo cestnega čistilnega vozila
Cleango S 41C-4200
1. Predmet prodaje:
– cestno čistilno vozilo,
– znamka: Schmidt Cleango,
– model: Compact S 41C-4200,
– leto izdelave: 1998,
– moč motorja: 100 Kw,
– prostornina: 4.164 ccm,
– vrsta motorja: dizelski,
– masa stroja: ca. 5.240 kg,
– oblika-namen: pometalni stroj.
2. Izhodiščna cena: 6.418,00 EUR.
3. Cestno čistilno vozilo bo prodajalec
prodal najugodnejšemu ponudniku brez kasnejših ugovorov, po načelu: »videno – kupljeno«.
4. Postopek bo vodil sektor javnih služb
varstva okolja. Kontaktna oseba za dodatne
informacije glede oddaje ponudb je Aleksander Jelenič, tel. 041/629-473, elektronski naslov: aleksander.jelenic@okoljepiran.si.
5. Ponudbene morajo biti dostavljene pisno v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »
Ponudba – za nakup čistilnega vozila – Ne
odpiraj«, na sedež prodajalca Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran,
najkasneje do 17. 9. 2008, do 13. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem roku
se ne bodo upoštevale.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
izhodiščne cene na račun prodajalca št.
TRR 10100-0032414679 pri Banki Koper
d.d.
7. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri 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, hkrati pa zdržati varščino ponudnika, ki v 15 dneh ne
podpiše pogodbe ali v 8 dneh ne plača
celotne kupnine.
8. Izbrani kupec je dolžan plačati vse
stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve.
9. 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.
10. Vsa ostala dokumentacija je dosegljiva pri kontaktni osebi Aleksander Jelenič, tel. 041/629-473, elektronski naslov:
aleksander.jelenic@okoljepiran.si
Ogled cestnega čistilnega vozila je dne
12. 9. 2008 ob 12. uri.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 2540/08
Ob-7161/08
Družba Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica objavlja, da je prejela obvestilo Marinke
Šlibar Vende po 10. členu Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06) o pridobitvi
kvalificiranega deleža v višini 16,189% na
vrednostnih papirjih z oznako ALDG.
Uprava

Stran
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2008
Ob-3795/08
Na podlagi zahteve za hrambo Pravil
Organizacije sindikata delavcev Upravne
enote Škofja Loka, Poslovnika o delu Občnega zbora Organizacije sindikata Upravne
enote Škofja Loka in Zapisnika Občnega
zbora sindikata Upravne enote Škofja Loka,
ki je bil dne 3. 4. 2008, se v evidenco statutov sindikatov vpiše Pravila Organizacije
sindikata delavcev Upravne enote Škofja
Loka, Poljanska c. 2, in sicer pod zaporedno številko 91.
Pravila Organizacije sindikata, Poslovnik
o delu in zapisnik občnega zbora sindikata
z dne 3. 4. 2008 so v hrambi pri Upravni
enoti Škofja Loka.
Št. 10100-2/2008-3
Ob-6609/08
Pravila Območne organizacije SKEI Koroške, ki jih je sprejel sindikat Območna
organizacija SKEI Koroške, Prežihova 24,
Ravne na Koroškem in se na podlagi odločbe ministrstva št. 121-02-082/93 od 11. 5.
1993 hranijo pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve in so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 47, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-7/2008
Ob-7019/08
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Dom upokojencev Brežice, Prešernova 13, Brežice, se
izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 024-50/93.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000453
Ob-7162/08
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) in
104.a člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub
in 36/08 – ZPOmK-1) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-56/2008/3 z dne 26. 8. 2008,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
pravice razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na geografskem območju CENTER
ozemlja Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na geografskem območju (allotment)
CENTER ozemlja Republike Slovenije, kot
to izhaja iz mednarodnega sporazuma Regional radio Communication Conference for
planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of region 1 and 3 in the
frequency bands 174-230 and 470-862 MHz
Geneva 2006.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po
nudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti.
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program predvaja regionalno usmerjen
program z območja Zasavske, Spodnjeposavske, Dolenjske, Osrednjeslovenske ali
Gorenjske statistične regije.
– Program vsak dan od ponedeljka do
petka vsaj enkrat predvaja informativne
programske vsebine o dogodkih z območja Zasavske, Spodnjeposavske, Dolenjske,
Osrednjeslovenske ali Gorenjske statistične
regije.
– Minimalni dnevni obseg programskih
vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 5 ur.
– Program je namenjen za sprejem brez
pogojnega dostopa, t.j. mora biti prostodostopen.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 10 ur na dan.
2.6 Ponudnik mora s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki
pokrivati najmanj 45.000 prebivalcev Republike Slovenije.
2.7 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki
za televizijski program, s katerim kandidira,

za geografsko območje CENTER Republike
Slovenije.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki na
geografskem območju CENTER ozemlja
Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
15 točk. (0–15 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–12 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–4 točke)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
tedenski obseg programskih vsebin lastne
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se
dodeli 15 točk. (0–15 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–4 točke)
3.6 Pokritost s programom v analogni
radiodifuzni tehniki

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na pokritost prebivalcev
Republike Slovenije s programom, s katerim
kandidirajo, v analogni radiodifuzni tehniki. Ponudnikom, ki s programom, s katerim
kandidirajo, v analogni radiodifuzni tehniki
pokrivajo večje število prebivalcev Republike Slovenije, se dodeli več točk. (0–10
točk)
3.7 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0–12
točk)
3.8 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije
Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne
produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene
ravni lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije
je najvišji, se dodeli 8 točk. (0–8 točk)
3.9 Mnenja organov lokalnih skupnosti
Pri tem merilu se ponudnikom sorazmerno dodelijo točke glede na število predloženih pozitivnih mnenj lokalnih skupnosti, ki
ležijo na geografskem območju CENTER
ozemlja Republike Slovenije. Ponudnik, ki
predloži največje število pozitivnih mnenj
pristojnih organov lokalnih skupnostih o utemeljenosti pokrivanja območij občin s ponujenim programom, pridobljenih po objavi
razpisa, prejme 10 točk. (0–10 točk)
3.10 Dosedanje izkušnje na področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0–10 točk)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 11. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 11. 11.
2008 ob 12. uri.
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6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 08-020-000453
Ob-7163/08
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) in
104.a člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub
in 36/08 – ZPOmK-1) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-53/2008/4 z dne 26. 8. 2008, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
pravice razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je pravica za razširjanje televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti.
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program je specializiran za predvajanje informativnih programskih vsebin.
– Program vsako uro vsaj enkrat predvaja dnevnoinformativne oddaje s pregledom
aktualnih novic.
– Minimalni dnevni obseg programskih
vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 12 ur.
– Program je namenjen za sprejem brez
pogojnega dostopa, t.j. mora biti prostodostopen.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 20 ur na dan.
2.6 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za
televizijski program, s katerim kandidira, na
območju Republike Slovenije.
2.7 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
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najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog
izbire najboljšega ponudnika.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele
posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če
bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk,
se bo z uporabo dodatnega merila za eno
mesto višje uvrstila tista, katere ponudnik
na območju razpisane pravice razširjanja
programa v digitalni tehniki s ponujenim programom v analogni tehniki pokriva večje
število prebivalcev.
Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe v predvajanem
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in
tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk.
(0–18 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki imajo
v svojem programu večji minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli sorazmerno večje število točk. (0–12 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–4 točke)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
tedenski obseg programskih vsebin lastne
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se
dodeli 15 točk. (0–15 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
20 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–20 točk)
3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0–15
točk)
3.7 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije
Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne
produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene

ravni lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije
je najvišji, se dodeli 8 točk. (0–8 točk)
3.8 Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnost
Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki
jih ponudnik že oddaja, zvrsti posameznega
televizijskega programa, trajanja delovanja
posameznega televizijskega programa in
dostopnosti posameznega televizijskega
programa. (0–8 točk)
3.9 Dodatno merilo – Pokritost s programom v analogni radiodifuzni tehniki
Dodatno merilo se uporabi v primeru, da
dve ali več ponudb dosežeta enako skupno
število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena
tista ponudba, katere ponudnik na območju razpisane pravice razširjanja programa
v digitalni tehniki, s ponujenim programom
v analogni tehniki pokriva večje število prebivalcev.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 11. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 10. 11.
2008 ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 08-020-000453
Ob-7164/08
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) in
104.a člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub
in 36/08 – ZPOmK-1) Agencija za pošto in
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elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-51/2008/3 z dne 26. 8. 2008, objavlja

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 11. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 10. 11.
2008 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
pravice razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa sta dve pravici razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti.
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program je namenjen nacionalnemu
občinstvu v Republiki Sloveniji.
– Minimalni dnevni obseg programskih
vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 12 ur.
– Program je namenjen za sprejem brez
pogojnega dostopa, t.j. mora biti prostodostopen.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 20 ur na dan.
– 2.6 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki
za televizijski program, s katerim kandidira,
na območju Republike Slovenije.
2.7 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog
izbire dveh najboljših ponudnikov, tj. ponudnikov, ki sta se uvrstila na prvo in drugo
mesto.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele
posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če
bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk,
se bo z uporabo dodatnega merila za eno
mesto višje uvrstila tista, katere ponudnik
na območju razpisane pravice razširjanja
programa v digitalni tehniki s ponujenim programom v analogni tehniki pokriva večje
število prebivalcev.
Agencija bo izbranima ponudnikoma
dodelila pravico razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki na
območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe v predvajanem
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in
tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk.
(0–18 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki imajo
v svojem programu večji minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli sorazmerno večje število točk. (0–12 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–4 točke)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
tedenski obseg programskih vsebin lastne
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se
dodeli 15 točk. (0–15 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–4 točke)
3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0–15
točk)
3.7 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije
Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne
produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene
ravni lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije
je najvišji, se dodeli 8 točk. (0–8 točk)
3.8 Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke sorazmerno glede na navedene reference. Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja
delovanja posameznega televizijskega programa in dostopnosti posameznega televizijskega programa. (0–24 točk)
3.9 Dodatno merilo – Pokritost s programom v analogni radiodifuzni tehniki
Dodatno merilo se uporabi v primeru, da
dve ali več ponudb dosežeta enako skupno
število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena
tista ponudba, katere ponudnik na območju razpisane pravice razširjanja programa
v digitalni tehniki, s ponujenim programom
v analogni tehniki pokriva večje število prebivalcev.
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Št. 08-020-000453
Ob-7165/08
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) in
104.a člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub
in 36/08 – ZPOmK-1) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-52/2008/4 z dne 26. 8. 2008, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
pravice razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti.
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.

Stran

3034 /

Št.

86 / 5. 9. 2008

2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program je specializiran za predvajanje športnih programskih vsebin.
– Minimalni dnevni obseg programskih
vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 12 ur.
– Program je namenjen za sprejem brez
pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodostopen.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 20 ur na dan.
2.6 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za
televizijski program, s katerim kandidira, na
območju Republike Slovenije.
2.7 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog
izbire najboljšega ponudnika.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele
posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če
bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk,
se bo z uporabo dodatnega merila za eno
mesto višje uvrstila tista, katere ponudnik
na območju razpisane pravice razširjanja
programa v digitalni tehniki s ponujenim programom v analogni tehniki pokriva večje
število prebivalcev.
Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe v predvajanem
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in
tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk.
(0–18 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki imajo
v svojem programu večji minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli sorazmerno večje število točk. (0–12 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–4 točke)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
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tedenski obseg programskih vsebin lastne
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se
dodeli 15 točk. (0–15 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–4 točke)
3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0–15
točk)
3.7 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije
Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne
produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene
ravni lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije
je najvišji, se dodeli 8 točk. (0–8 točk)
3.8 Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnost
Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki
jih ponudnik že oddaja, zvrsti posameznega
televizijskega programa, trajanja delovanja
posameznega televizijskega programa in
dostopnosti posameznega televizijskega
programa. (0–24 točk)
3.9 Dodatno merilo – Pokritost s programom v analogni radiodifuzni tehniki
Dodatno merilo se uporabi v primeru, da
dve ali več ponudb dosežeta enako skupno
število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena
tista ponudba, katere ponudnik na območju razpisane pravice razširjanja programa
v digitalni tehniki, s ponujenim programom
v analogni tehniki pokriva večje število prebivalcev.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 11. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 10. 11.
2008 ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom

in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 08-020-000453
Ob-7166/08
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) in
104.a člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub
in 36/08 – ZPOmK-1) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-54/2008/3 z dne 26. 8. 2008, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
pravice razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na geografskem območju VZHOD
ozemlja Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na geografskem območju (allotment)
VZHOD ozemlja Republike Slovenije, kot to
izhaja iz mednarodnega sporazuma Regional radio Communication Conference for
planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of region 1 and 3 in the
frequency bands 174-230 and 470-862 MHz
Geneva 2006.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti.
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program predvaja regionalno usmerjen
program z območja Pomurske, Podravske,
Koroške ali Savinjske statistične regije.
– Program vsak dan od ponedeljka do
petka vsaj enkrat predvaja informativne programske vsebine o dogodkih z območja Pomurske, Podravske, Koroške ali Savinjske
statistične regije.
– Minimalni dnevni obseg programskih
vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 5 ur.
– Program je namenjen za sprejem brez
pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodostopen.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 15 ur na dan.
2.6 Ponudnik mora s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki
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pokrivati najmanj 35.000 prebivalcev Republike Slovenije.
2.7 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki
za televizijski program, s katerim kandidira,
za geografsko območje VZHOD Republike
Slovenije.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko
dobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne
ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu
z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo
ocene ponudbe glede programskih vsebin.
Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja
vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri
posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija
bo izbranemu ponudniku dodelila pravico
razširjanja televizijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na geografskem območju
VZHOD ozemlja Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
15 točk. (0–15 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–12 točk)
3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–4 točke)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
tedenski obseg programskih vsebin lastne
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se
dodeli 15 točk. (0–15 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–4 točke)
3.6 Pokritost s programom v analogni
radiodifuzni tehniki
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na pokritost prebivalcev
Republike Slovenije s programom, s katerim kandidirajo, v analogni radiodifuzni
tehniki. Ponudnikom, ki s programom, s ka-

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

terim kandidirajo, v analogni radiodifuzni
tehniki pokrivajo večje število prebivalcev
Republike Slovenije, se dodeli več točk.
(0–10 točk)
3.7 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0–12
točk)
3.8 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije
Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne
produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene
ravni lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije
je najvišji, se dodeli 8 točk. (0–8 točk)
3.9 Mnenja organov lokalnih skupnosti
Pri tem merilu se ponudnikom sorazmerno dodelijo točke glede na število predloženih pozitivnih mnenj lokalnih skupnosti,
ki ležijo na geografskem območju VZHOD
ozemlja Republike Slovenije. Ponudnik, ki
predloži največje število pozitivnih mnenj
pristojnih organov lokalnih skupnostih o utemeljenosti pokrivanja območij občin s ponujenim programom, pridobljenih po objavi
razpisa, prejme 10 točk. (0–10 točk)
3.10 Dosedanje izkušnje na področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0–10 točk)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 11. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 11. 11.
2008 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
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Št. 08-020-000453
Ob-7167/08
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) in
104.a člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub
in 36/08 – ZPOmK-1) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-55/2008/3 z dne 26. 8. 2008, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
pravice razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na geografskem območju ZAHOD
ozemlja Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na geografskem območju (allotment)
ZAHOD ozemlja Republike Slovenije, kot to
izhaja iz mednarodnega sporazuma Regional radio Communication Conference for
planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of region 1 and 3 in the
frequency bands 174-230 and 470-862 MHz
Geneva 2006.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti.
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program predvaja regionalno usmerjen
program z območja Notranjsko-kraške, Goriške ali Obalno-kraške statistične regije.
– Program vsak dan od ponedeljka do
petka vsaj enkrat predvaja informativne programske vsebine o dogodkih z območja Notranjsko-kraške, Goriške ali Obalno-kraške
statistične regije.
– Minimalni dnevni obseg programskih
vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 5 ur.
– Program je namenjen za sprejem brez
pogojnega dostopa, t.j. mora biti prostodostopen.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 10 ur na dan.
2.6 Ponudnik mora s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki
pokrivati najmanj 15.000 prebivalcev Republike Slovenije.
2.7 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki
za televizijski program, s katerim kandidira,
za geografsko območje ZAHOD Republike
Slovenije.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
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Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki na
geografskem območju ZAHOD ozemlja Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
15 točk. (0–15 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–12 točk)
3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0–4 točke)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
tedenski obseg programskih vsebin lastne
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV pro-
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daje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se
dodeli 15 točk. (0–15 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–4 točke)
3.6 Pokritost s programom v analogni
radiodifuzni tehniki
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na pokritost prebivalcev
Republike Slovenije s programom, s katerim
kandidirajo, v analogni radiodifuzni tehniki. Ponudnikom, ki s programom, s katerim
kandidirajo, v analogni radiodifuzni tehniki
pokrivajo večje število prebivalcev Republike Slovenije, se dodeli več točk. (0–10
točk)
3.7 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0–12
točk)
3.8 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije
Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne
produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene
ravni lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije
je najvišji, se dodeli 8 točk. (0–8 točk)
3.9 Mnenja organov lokalnih skupnosti
Pri tem merilu se ponudnikom sorazmerno dodelijo točke glede na število predloženih pozitivnih mnenj lokalnih skupnosti,
ki ležijo na geografskem območju ZAHOD
ozemlja Republike Slovenije. Ponudnik, ki
predloži največje število pozitivnih mnenj
pristojnih organov lokalnih skupnostih o utemeljenosti pokrivanja območij občin s ponujenim programom, pridobljenih po objavi
razpisa, prejme 10 točk. (0–10 točk)
3.10 Dosedanje izkušnje na področju radiodifuzije

Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0–10 točk)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 11. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 11. 11.
2008 ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-7127/08
Drest trgovina in storitve d.o.o. – v likvidaciji, Linhartova ulica 6, 2000 Maribor,
je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Mariboru Srg št. 2008/13351 z dne 10. 3.
2008, v postopku redne likvidacije. Likvidacijski upravitelj poziva upnike, v skladu
s 412. členom ZGD-1, da prijavijo svoje
terjatve v roku 30 dni od dneva objave,
na naslov: Drest d.o.o., Linhartova ulica 6,
2000 Maribor.
Drest d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Josef Stocker
Ob-7151/08
Na osnovi petega odstavka 320. člena
ZGD-1 in 43. člena Statuta družbe Menina,
proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik,
uprava družbe objavlja Ugotovitve posebnega revizorja o določenih poslih družbe Menina d.d., ki jih je prejela od AGC Consultatio
d.o.o., Ljubljana, dne 27. 8. 2008, v skladu
s sklepom 13. skupščine družbe Menina,
d.d. z dne 16. 8. 2006.
Ugotovitve postopkov preveritve so namenjene delničarjem družbe Menina d.d. in
se jih lahko uporablja samo v tem kontekstu
in v tem obsegu. Podrobnejšo razlago poslov delničarji lahko preberejo v Posebnem
revizorjevem poročilu o določenih poslih
družbe Menina d.d., ki se nahaja na sedežu
družbe. Ugotovitve so navedene v istem
vrstnem redu kot v sklepu 13. skupščine
z dne 16. 8. 2006.
1. Dne 7. 9. 2004 je Menina d.d. nakazala Maksimi holding d.d. 10% avans za
nakup delnic.
Dne 16. 9. 2004 je Maksima holding d.d.
vrnila Menini d.d. prejeti avans v enaki višini.
Menina d.d. je dne 14. 10. 2004 izplačala
Maksimi holdingu d.d. dividende po sklepu
skupščine.
Dokumentov o danih oziroma prejetih
jamstvih nismo pridobili.
2. V letih 2004 do 2006 je Menina d.d. zaračunala Menina Ruma d.o.o. za 199.989 €
storitev, materiala in blaga in zato prejela
169.641 € plačil.
Menina d.d. je pri Menina Ruma d.o.o.
kupovala lesene plošče različnih dimenzij
in kvalitet.
Nepravilnosti ali neobičajnega poslovanja nismo zasledili.
3. Pri družbi MCL d.o.o. je Menina d.d.
v preverjenem obdobju kupila za 631.746,24
SIT materiala in blaga. Vse obveznosti so
bile poravnane.
MCL d.o.o. je pri Menina d.d. naročil
za 846.220,42 SIT storitev. Od tega je bilo
v preverjenem obdobju plačano 761.308,11
SIT. Poleg tega je Menina d.d. v tem obdobju izplačala dividende.
V pregledanem obdobju nismo zaznali
neobičajnega poslovanja.
4. Izplačana posojila članu uprave v višini 34.210.700,00 SIT so bila odobrena
s strani nadzornega sveta 23. 12. 2004. Izplačila so bila narejena pred tem datumom.
Ugotovili smo, da je bilo 15.878.000,00 SIT

porabljeno za nakup delnic Menine d.d. od
fizičnih oseb.
5. Član nadzornega sveta, ki je zaposlen
v Menina d.d. je poleg plače prejel s strani
družbe posojilo in sejnine v skladu s pravili. Druga dva člana nadzornega sveta sta
s strani družbe Menina d.d. prejemala le
sejnine.
6. Poslovanje z lastnimi delnicami je razvidno iz spodnje tabele:
(Stanja vrednosti lastnih delnic konec
leta 1999, 2000 in 2001 so revalorizirana.)

Leto

Nakupi

Nakupi
vrednost
(v TSIT)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2064
977
1689
0
0
454
110
0

24.768
12.550
25.335
0
0
7.718
1.847
0

Prodaja
0
220
590
40
0
0
0
4300

Prodaja
vrednost
(v TSIT)

Stanje

0
2.725
8.071
600
0
0
0
71.810

2064
2821
3920
3880
3880
4334
4444
144

Pri letu 2006 se stanje nanaša na dan 16. 8. 2006

7. Iz pregledanega poslovanja ni razvidno, da bi družba financirala omenjene kupce lastnih delnic.
8. Iz prometa najetih revolving kreditov
lahko ugotovimo, da so bili aktivirani v času
izplačila mesečnih plač in poravnave obveznosti do dobaviteljev.
9. Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da v pregledanem obdobju družba
Menina d.d. ni sklepala kreditnih pogodb
z banko LHB Frankfurt.
10. V pregledanem času je Menina d.d.
zaračunala družbi Haj d.o.o. za 51.878,76
SIT storitev in na tej osnovi prejela 12.000
SIT plačil.
11. Poslovanje Menina d.d. z Menina
Ruma je v točki 2, s Haj d.o.o. v točki 10
teh ugotovitev.
Menina d.d. je v zahtevanem obdobju
naročila MIP Group d.o.o. za 9.704.989,30
SIT storitev in zato plačala 9.633.439,30 SIT.
V istem obdobju je Menina d.d. dobavila MIP
Group-u d.o.o. za 53.561.263,58 SIT blaga
in storitev in za to prejela 43.535.425,70
SIT.
Menina d.d. je MIP Group d.o.o. odobrila
posojilo v skupni višini 3.885.000,00 SIT, ki
ga je družba v celoti vrnila.
Menina d.d. je v tem obdobju postala
100% lastnica MIP Group s konverzijo terjatve v kapital.
12. Na osnovi pregledane dokumentacije
nismo ugotovili, da bi družba Menina d.d.
na osnovi terjatev odobrila posojila svojim
kupcem.
13. Dne 1. 3. 2003 je družba na osnovi
sklepa uprave naredila dokončni odpis terjatev v višini 4.986.032,90 SIT.
Dne 31. 12. 2003 so se na podlagi sklepa uprave dokončno odpisale naslednje terjatve v višini 33.403.131,70 SIT.

Stanje
vrednost
konec leta1
(v TSIT)
25.024
34.674
52.746
54.320
54.320
62.060
63.911
2.071
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V letu 2004 družba ni odpisovala terjatev, oblikovala pa je popravke vrednosti
terjatev.
V letu 2005 je družba na podlagi Predloga za odpis terjatev na dan 31. 12.
2005 dokončno odpisala terjatve v višini
22.200.512,90 SIT.
V letu 2006 do 16. 8. 2006 ni bilo odpisov terjatev.
Menina d.d., Kamnik
uprava
Ob-7192/08
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepov skupščine družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in
inženiring d.o.o., z dne 29. 7. 2008 objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo
Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in
inženiring d.o.o. – v likvidaciji, Vetrinjska ul.
2, 2000 Maribor, poziv upnikom.
Dne 21. 8. 2008 je Okrožno sodišče
v Mariboru pri subjektu vpisa Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring
d.o.o., matična številka: 5045932000, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, vpisalo začetek
redne likvidacije.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju družbi D.S.U., družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o., Dunajska 160, 1001
Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve, na naslov likvidacijskega
upravitelja.
D.S.U., d.o.o.
likvidacijski upravitelj
Franc Herman Šimnovec
prokurist
Vojka Brezovar
prokurist

Sklici skupščin
Ob-7174/08
Sprememba
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Impol d.d., Slovenska Bistrica, uprava
družbe objavlja spremembo dnevnega reda
14. zasedanja skupščine Impol d.d., ki je
sklicana za ponedeljek, 6. 10. 2008, ob 12.
uri, na sedežu družbe v Slovenski Bistrici,
Partizanska 38, in objavljena v Ur. l. RS,
št. 67/08.
Dnevni red zasedanja se v 6. točki spremeni, tako da se namesto predlagane točke
6. le-ta nadomesti in glasi:
»6. Preoblikovanje delniške družbe Impol v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagani
sklepi o preoblikovanju delniške družbe Impol v družbo z omejeno odgovornostjo.«
Uprava Impol d.d.
Ob-7110/08
Na podlagi 295. in 296. člena ZGD-1 in
10. točke Statuta delniške družbe Finira,
d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani,
dne 6. 10. 2008 ob 13. uri, v sejni sobi na
naslovu Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Vavpetič, za preštevalko
glasov se izvoli Andreja Krebs. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz Litije.
2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Zaradi uskladitve dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 (Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) se spremeni
4.1. točka Statuta družbe, tako da se šifre
in nazivi dejavnosti uskladijo z novo Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Sprejme se čistopis statuta v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni del
tega sklepa.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina za člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, šteto od 12. 10. 2008,
ko obstoječim članom poteče mandat izvoli
Romana Didoviča, Emonska 18, Ljubljana,
Igorja Marošo, Poljanski nasip 30, Ljubljana
in Vladimirja Jančiča, Jelenčeva ulica 14,
Kranj.
4. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic in pooblastilo
za pridobitev lastnih delnic zaradi namena
umika.
Predlog delničarja:
Osnovni kapital družbe v višini
8.169.771,33 EUR, razdeljen na 1.957.804
navadnih, imenskih, kosovnih delnic
z oznako FIRR in pripadajočim zneskom
4,17 EUR, se zmanjša z umikom skupno
1.100.000 lastnih delnic, in sicer za njihovo skupno pripadajočo vrednost v znesku
4.590.218,66 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 3.579.552,67 EUR in je razdeljen na
857.804 navadnih imenskih kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede skladno s četrtim odstavkom 381. člena ZGD z namenom uskladitve kapitalske
strukture družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po znižanju osnovnega kapitala z umikom
delnic uskladi besedilo statuta družbe glede
višine osnovnega kapitala in števila delnic.
Uprava družbe je pooblaščena, da za
namen iz prvega odstavka tega sklepa, od
delničarjev družbe pridobi skupno največ
1.100.000 lastnih delnic z oznako FIRR po
nakupni ceni, katero naj na podlagi cenitve
družbe določi uprava družbe s soglasjem
nadzornega sveta. Vse pridobljene delnice
se – v skladu s predhodnima točkama tega
sklepa – umaknejo v breme oblikovanih rezerv iz dobička v skladu s šestim odstavkom
64. člena ZGD-1B.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan 3. 10. 2008 vpisani
v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje
tri dni pred dnem skupščine prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za

uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
v poslovnih prostorih družbe, Štefanova ulica 13a, Ljubljana, najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije
upravičencev do udeležbe in glasovanja
lahko uresničuje svoje glasovalne pravice
le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer
vsak delavnik od 10. do 13. ure na naslovu
Štefanova 13a, Ljubljana.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Finira, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Primožič
Ob-7111/08
Na podlagi določbe 18. člena statuta
družbe Gramiz, d.d. Kočevje, sklicujem
14. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d. Kočevje,
ki bo v torek, dne 7. 10. 2008, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih notarke Nine Češarek, TZO 66, 1330 Kočevje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik in dva preštevalca
glasov.
Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2007 z mnenjem revizijske hiše
in mnenjem nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter razrešnica članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilo za leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Dobiček v višini 164.096,07 € se razporedi
v rezerve.
Upravi in nadzornemu svetu Gramiz d.d.
skupščina za leto 2007 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi izteka mandata dosedanjima članoma nadzornega sveta dne 18. 12. 2008,
se za obdobje od 18. 12. 2008 dalje imenujeta predlagana člana:
– Obrstar
Marko,
EMŠO:
1104965500301,
– Žagar
Branko,
EMŠO:
1505958500287.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje predlagana revizijska hiša ABC Revizija
d.o.o., Ljubljana.
5. Seznanitev skupščine z nakupom
podjetja Gaberk, Gradbeništvo in projektiranje d.o.o.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani
z nakupom podjetja Gaberk, Gradbeništvo
in projektiranje d.o.o.
6. Uskladitev dejavnosti.
Predlog sklepa:
Dejavnost se uskladi z veljavno klasifikacijo dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji (Uradni list RS, št. 69/07).
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe tako, da njegovo
besedilo uskladi s tem sklepom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
družbe vsak delavnik, v času od 13. do
14. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo.
Udeležba se prijavi v splošni službi družbe,
Ob Mahovniški c. 11, 1330 Kočevje.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok.
Pozivam udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.
Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe
Branko Oberč

Pri pridobivanju lastnih delnic je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred škodljivimi
prevzemi in zaradi zagotovitve povečanja
premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva
in odsvaja lastne delnice tudi zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja
uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji
presoji, s sklepom lastne delnice umakne in
s tem zmanjša osnovni kapital družbe brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema na skupščini.
Poslovodstvo mora na prvi naslednji
skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic
ter o vrednosti delnic.
Predlog sklepa k točki 5. dnevnega
reda:
Zaradi uskladitve dejavnosti družbe
s standardno klasifikacijo dejavnosti – nova
Uredba Uradni list RS, št. 17/08 se spremeni druga točka statuta tako, da le-ta glasi:
Družba opravlja naslednje dejavnosti:

Št. 000-001
Ob-7112/08
Direktor družbe LG-Metal, trgovina in
storitve d.d., Rogozniška cesta 4, Ptuj, na
podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 5.B člena
Statuta družbe sklicujem
13. redno skupščino
delničarjev družbe LGM d.d.,
ki bo v sredo, 17. oktobra 2008, ob 10.
uri, v sejni sobi uprave LGM d.d. na Rogozniški c. 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega reda:
za predsednika skupščine se imenuje Danilo Delič, za preštevalki glasov pa Silva Cajnko in Marta Pignar. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar Šömen iz Ptuja.
2. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta o sestavljenem letnem poročilu 2007
in uporabo bilančnega dobička s predlogom
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa k točki 2. dnevnega
reda:
2.1 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2007 in podeli upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2007.
2.2. Bilančni dobiček v letu 2007 v višini
21.657 EUR ostane nerazporejen.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ptuju, Rogozniška c. 4, vsak dan med 9. in 12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Če se bo skupščine udeležil
pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo, ki mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine družbe prosimo delničarje in
pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcu glasov vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi ob 13. uri istega dne z istim
vrstnim redom, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Direktor LGM d.d.
Danilo Goričan u. dipl. ing.
Št. 45/08
Ob-7113/08
Na podlagi 19. točke Statuta delniške
družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring, s sedežem v Mariboru, Prešernova
ulica 26a, uprava in predsednik nadzornega
sveta sklicujeta
12. redno skupščino,
ki bo v sredo 8. 10. 2008 ob 15. uri,
v prostorih uprave, Prešernova ulica 26a,
Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
4. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
5. Sprememba statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega
reda:
Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti:
– za predsednika skupščine se izvoli Tanja Bedrač,
– za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvoli preštevalka glasov Suzana
Šauperl,
– za notarja Stanislav Bohinc iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 001.
Izvolijo se organi v predlagani sestavi.
Na podlagi poročila preštevalke glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k točki 2. dnevnega reda:
na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2007 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa k točki 3. dnevnega reda:
poslovodstvo v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom pod točko 7. dnevnega reda
na 11. redni skupščini družbe dne 16. 7.
2007 podaja naslednje poročilo o razlogih
in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic, in
sicer ugotavlja, da družba od sprejetja navedenega sklepa na skupščini družbe dne
16. 7. 2007 ni pridobila oziroma prodala nobene lastne delnice.
Predlog sklepa k točki 4. dnevnega
reda:
Skupščina, v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B), ki
spreminja osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), pooblašča upravo družbe Slikar d.d., da lahko
v imenu in za račun družbe Slikar d.d., kupi
lastne delnice, in sicer število 7856, delež
teh delnic pa ne presega 10% osnovnega
kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic znaša najnižja nakupna cena 1,00 EUR, najvišja nakupna cena pa 12,00 EUR.

Stran

C/17.230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
C/25.611 Prekrivanje kovin s kovino
C/25.619 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin
F/43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F/43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F/43.330 Oblaganje tal in sten
F/43.341 Steklarska dela
F/43.342 Pleskarska dela
F/43.390 Druga zaključna gradbena dela
F/43.990 Druga specializirana gradbena
dela
G/45.200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil
G/46.440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, čistili
G/46.490 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
G/46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
G/46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki
G/46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
G/46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
G/47.520 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
H/49.410 Cestni tovorni promet
H/49.420 Selitvena dejavnost
H/52.210 Spremljajoče storitvene
dejavnosti v kopenskem
prometu
I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni
obrati
J/58.190 Drugo založništvo
L/68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami

Stran
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L/68.200
M/71.111
M/71.112
M/71.121
M/71.129
M/74.200
M/74.900
N/77.320
N/77.390
N/81.210
N/81.220
N/81.290
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Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno,
urbanistično in drugo
projektiranje
Geo-meritve, kartiranje
Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
Fotografska dejavnost
Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev
v najem in zakup
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in opreme
Čiščenje cest in drugo čiščenje

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vwpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova
ulica 26a, Maribor, vsak delovni dan od 12.
do 13. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 30. 9. 2008
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Sejna soba v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob
času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 15.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor
uprava
Ob-7114/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.1. Statuta delniške družbe
Elkroj, modna oblačila d.d., Prihova 56, Nazarje, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Elkroj,
modna oblačila d.d.,
Prihova 56, Nazarje,
ki bo v ponedeljek, dne 6. 10. 2008, ob
12. uri, na sedežu družbe na Prihovi 56,
Nazarje.
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Dnevni red:
1) Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine.
2) Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Elkroj, d.d.
imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Mira
Rednaka,
– za člana verifikacijske komisije: Martino Plaskan in Zoro Štrucl.
3) Predstavitev Letnega poročila o poslovanju družbe Elkroj, d.d. za leto 2007,
Konsolidiranega letnega poročila skupine
družbe Elkroj, d.d. za leto 2007, Poročila
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila o poslovanju družbe Elkroj, d.d. za
leto 2007, Konsolidiranega letnega poročila
skupine družbe Elkroj, d.d. za leto 2007 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Elkroj, d.d. za
leto 2007, Konsolidiranim letnim poročilom
skupine družbe Elkroj, d.d. za leto 2007,
Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi Letnega poročila družbe Elkroj, d.d.
za leto 2007 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Elkroj, d.d. za leto 2007.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe Elkroj, modna oblačila d.d. za poslovno leto 2007.
3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe Elkroj, modna oblačila
d.d. za poslovno leto 2007.
4) Zagotovitev kapitalske ustreznosti
družbe.
Družba na dan 31. 12. 2007 izkazuje nepokrito izgubo iz preteklih let v višini
1.564.839,85 evrov, kar predstavlja več kot
50% osnovnega kapitala družbe, s čimer je
v skladu z drugim odstavkom 10. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij nastopila
kapitalska neustreznost družbe. Za zagotovitev kapitalske ustreznosti uprava predlaga,
da se nepokrita izguba iz preteklih let v višini
1.564.839,85 evrov pokrije preko poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Da se omogoči poenostavljeno zmanjšanje
osnovnega kapitala, se izvede umik lastnih
delnic. Družba ima poleg osnovnega kapitala
in prenesene izgube tudi lastne delnice v višini 1.753,00 evrov. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je v skladu z drugim
odstavkom 379. člena ZGD dopustno, če ne
obstajajo ali se prej sprostijo rezerve iz dobička ter kapitalske rezerve, zato je potrebno
izvesti umik lastnih delnic, da se omogočijo
pogoji za izvedbo poenostavljenega zmanjšana osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme sklep o umiku 420
lastnih delnic v višini 1.753,00 evrov. Za
znesek umaknjenih delnic v višini 1.753,00
evrov se zmanjša osnovni kapital, ki po
zmanjšanju znaša 2.414.938,70 evrov.
V enakem znesku 1.753,00 evrov se oblikujejo kapitalske rezerve. Kapitalske rezerve v višini 1.753,00 evrov se namenijo za
pokrivanje izgube preteklih let, ki se s tem
zmanjša na 1.563.086,85 evrov.
2. Skupščina sprejme sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala
v višini 1.563.086,85 evrov. Osnovni kapital
se zmanjša, zaradi pokrivanje izgube preteklih let v višini 1.563.086,85 evrov. Po
zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe
851.851,85 evrov.

5) Obravnava in odločanje o spremembah statuta družbe.
Zaradi poenostavljenega zmanjšanja
osnovnega kapitala se spremeni prvi odstavek 3.1. točke Statuta družbe, ki opredeljuje
višino osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme spremembo prvega odstavka 3.1. točke Statuta družbe, ki po
novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 851.851,85 (osemstoenainpetdesettisočosemstoenainpetdeset 85/100) EUR in je
razdeljen na 578.716 (petstooseminsedemdesettisočsedemstošestnajst) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic na ime.«
7) Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008
skupščina imenuje družbo EBIT, d.o.o., Trg
mladosti 6, Velenje.
8) Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za
skupščino so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Udeleženci skupščine
bodo ob prihodu na skupščino, pol ure pred
njenim začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev. Pri tem so se delničarji, ki
so fizične osebe, dolžni izkazati z ustreznim
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
delničarjev, ki so pravne osebe, so se dolžni
izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi
pooblaščenci pa s predložitvijo overjenega
pisnega pooblastila z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.
Elkroj, modna oblačila, d.d.
uprava družbe
Ob-7130/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD – 1 (Uradni list RS,
št. 42/06) in na podlagi 39. člena Statuta, uprava družbe Autoemona zastopstva
in servisi d.d., Celovška 252, Ljubljana,
sklicuje
petnajsto sejo skupščine
delniške družbe,
ki bo dne 6. 10. 2008, ob 11. uri, v prostorih družbe, Celovška 252 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2007 z računovodskimi pojasnili, pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2007.
3. Predlog za iztisnitev malih delničarjev,
določitev višine odpravnine malih delničarjev in preoblikovanje Autoemone iz delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo in višina odpravnine ob prenosu delnic ob iztesnitvi malih delničarjev družbe Autoemona
d.d. in po iztesnitvi malih delničarjev preoblikovanje družbe iz d.d. v d.o.o.
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4. Razno.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu z 41. členom Statuta družbe se
skupščine lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo
prijavijo družbi tako, da pisna prijava prispe
k upravi družbe najkasneje tri delovne dni
pred skupščino in so na ta dan po stanju
centralnega registra vrednostnih papirjev
kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Glasovalno pravico lahko uresničuje
pooblaščenec, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan od 13.
do 14. ure.
Autoemona
Zastopstva in servisi d.d.
uprava
Ob-7191/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina, sklicujem
skupščino
družbe Tekstina Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d.,
ki bo v Ajdovščini, dne 6. 10. 2008, s pričetkom ob 8. uri, na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet družbe): za predsednika
skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Oton Lokar in
Branko Černigoj. Zapisnik o poteku skupščine bo vodila vabljena notarka Laura Čermelj
iz Ajdovščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala z vložki
(333. člen ZGD-1), z izključitvijo prednostne
pravice dosedanjih delničarjev.
Predlogi sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):
a) Osnovni kapital družbe se poveča z novimi denarnimi vložki za najmanj
1.000.006,21 EUR in največ 1.200.007,45
EUR, tako da po povečanju znaša najmanj
2.127.306,21 EUR in največ 2.327.307,45
EUR.
Povečanje se izvede z novimi denarnimi
vložki, z izdajo najmanj 1.000.000 in največ
1.200.000 novih navadnih kosovnih delnic
na ime. Emisijska oziroma prodajna vrednost vsake nove delnice znaša 1,01 EUR,
skupna emisijska vrednost povečanja pa
glede na dejansko število vpisanih delnic
znaša najmanj 1.010.000,00 EUR in največ
1.212.000,00 EUR.
Ob nakupu oziroma pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register
mora biti na vsako vpisano delnico vplačano
najmanj 0,26 EUR, razlika do celotne emisijske vrednosti pa najkasneje do 31. 12.
2008.
b) Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se
v celoti izključi.
Nove delnice v celoti vpiše in vplača
Swisskolor d.o.o., Ljubljana, zato bo prva
prodaja novih delnic potekala brez ponudbe
javnosti in brez objave prospekta.

Delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom), v osmih dneh od vpisa sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni
register, vplačajo pa na račun družbe pri
banki.
c) Končno število novih delnic in končni
znesek povečanja osnovnega kapitala na
podlagi tega sklepa skupščine s sklepom
določi uprava družbe, ob soglasju nadzornega sveta, glede na število dejansko vpisanih
in vplačanih delnic.
d) Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register družba Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška
cesta 15, 5270 Ajdovščina, izda najmanj
1.000.000 in največ 1.200.000 novih navadnih kosovnih delnic na ime z emisijsko
vrednostjo 1,01 EUR vsaka.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
Vpis povečanja osnovnega kapitala in
izdaja navadnih kosovnih delnic bosta objavljena v Uradnem listu RS.
Delnice so prosto prenosljive in se prenašajo v skladu z zakonom in dajejo imetniku pravice iz drugega odstavka 176. člena
ZGD-1.
V primeru, da izvedba povečanja osnovnega kapitala ne bo vpisana v sodni register
v roku enega leta od dneva sprejetja tega
sklepa, se vpisnikom opravljena plačila za
delnice na njihovo zahtevo vrnejo v nadaljnjih petnajstih dneh.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet družbe): skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut
družbe, tako da ga uskladi z izvedbo povečanja osnovnega kapitala družbe in izdajo
novih delnic.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice ne skupščini je, da delničar
ali pooblaščenec svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi družbi najpozneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki vključuje besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, predloge sklepov z utemeljitvami,
pisno poročilo direktorja družbe o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice delničarjev in z utemeljitvijo predlaganega emisijskega zneska, je od dneva objave
tega sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine dostopno na sedežu
družbe Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, v času od 8. do 12. ure. Gradivo bo predloženo tudi na zasedanju skupščine.
Ta sklic skupščine, besedilo predlaganih
sprememb statuta z utemeljitvijo, utemeljeni predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta, pisno poročilo direktorja družbe o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne
pravice delničarjev in z utemeljitvijo predlaganega emisijskega zneska bodo od objave
tega sklica skupščine in vse do zasedanja
skupščine objavljeni tudi na spletni strani
Ljubljanske borze SeoNet in na spletni strani družbe www.tekstina.si.
Tekstina d.d. Ajdovščina
Simeon Špruk, direktor
Miloš Trobec Pahor,
predsednik nadzornega sveta
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Sklepi skupščin
Ob-7168/08
Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in
69/08, ZTFI), uprava družbe objavlja sprejete sklepe 12. redne skupščine družbe Cimos
d.d. Avtomobilska industrija, Koper, ki je bila
v četrtek, 28. avgusta 2008, ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli mag.
Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov
Vida Žerjal in Katja Bonin«.
Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Darko Jerše iz Postojne.
Sklep je bil sprejet s 100% glasov.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2007.
»Skupščina Cimos d.d. se je seznanila
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2007.«
Sklep je bil sprejet s 100% glasov.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. »Bilančni dobiček družbe za leto 2007
v višini 1.222.717,03 EUR se uporabi tako, da
se odvede v druge rezerve iz dobička.«
3.2. »Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2007.«
Sklep je bil sprejet s 95,91% glasov.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Skupščina je sprejela sklep iz nasprotnega predloga delničarja Banke Koper d.d.
v naslednjem besedilu:
4.1. »Skupščina delničarjev na predlog
nadzornega sveta ugotavlja, da vsem dosedanjim članom nadzornega sveta preneha mandat in izvoli nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev
v sestavi:
– Berk Skok Meta,
– Lozej Aleksander,
– Ocvirk Andro,
– Staničić Čedomil in
– Šimnovec Franc Herman.«
4.2. »Novi člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem izvolitve, in sicer od
28. avgusta 2008 za mandatno dobo štirih
let, do zasedanja skupščine v četrtem letu
po izvolitvi«.
Sklep je bil sprejet s 100% glasov.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
»Za revizorja za poslovno leto 2008 se
imenuje revizijsko družbo Renoma, podjetje
za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.«
Sklep je bil sprejet s 95,91% glasov.
Na skupščini so bili prisotni delničarji,
katerih glasovalne pravice predstavljajo
75,81% vseh glasovalnih pravic.
Skupščina je bila zaključena ob 14.38.
Na seji skupščine ni bilo napovedanih
izpodbojnih tožb.
Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Koper
Franc Krašovec
predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 669/08
Ob-7176/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 669/08 z dne 25. 8. 2008,
sta bili nepremičnini: dvosobno stanovanje
št. 13, v drugem nadstropju stanovanjskega
objekta v Šempetru v Savinjski dolini, Pod
smrekami 17, stoječ na parc. št. 436/2, k.o.
Šempeter v Savinjski dolini, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan in stanovanje-garsonjera št. 12, v izmeri 26,72 m2, v drugem
nadstropju stanovanjskega objekta v Šempetru v Savinjski dolini, Pod smrekami 17,
stoječ na parc. št. 436/2, k.o. Šempeter
v Savinjski dolini, identifikator nepremičnine
pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, zastavljeni v korist upnice
Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi pogodbe
o dolgoročnem kreditu št. 051749/6 v znesku 20.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnjega obroka 12. 8. 2013, z obrestno mero,
ki je sestavljena iz spremenljive referenčne
obrestne mere 6-mesečni Euribor in fiksnega pribitka v višini 2,4% letno, z efektivno
obrestno mero v višini 8,28%, ter možnostjo predčasnega vračila kredita, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih banka – upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 510/08
Ob-7177/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 510/08 z dne 12. 8.
2008, je bilo stanovanje št. 2, v skupni izmeri 50,74 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe ident. št. 78, stoječe na
parc. št. 3234/4, vpisani v vl. št. 480, k.o.
Hrpelje, sedaj last zastaviteljice Rulic Angeline, Cesta na Markovec 13, Koper, upoštevajoč pri tem kupoprodajno pogodbo št.
46600-272-91, sklenjeno dne 21. 10. 1991,
med Občino Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana in Kocjan Branko ter aneksa št.
1 k citirani kupoprodajni pogodbi o prodaji
zgoraj navedenega stanovanja z dne 30. 7.
2008, med Občino Hrpelje Kozina, Reška
cesta 14, Kozina in Kocjan Branko, Ulica
Vojke Šmuc 11, Koper ter prodajno pogodbo z dne 30. 7. 2008, med Branko Kocjan,
Ulica Vojke Šmuc 11, Koper in Rulic Angelino, kot kupovalko, Cesta na Markovec 13,
Koper, zastavljeno v korist upnice UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljub
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 106.000,00 CHF s pripadki.
SV 510/08
Ob-7178/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 510/08,
DK 5/08 z dne 18. 8. 2008, je bila nepremičnina – stanovanje št. 2 s pripadajočo kletjo,
vse v skupni izmeri 82,30 m2, ki se nahaja
v stanovanjski hiši na naslovu Šuštarjeva
kolonija 6, Trbovlje, kateri je že določena
identifikacijska št. stavbe 3678, vl. št., k.o.
Trbovlje, last zastavitelja Planinc Srečka,
EMŠO 1409955500120, stan. Prapreče 15,

Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 10. 1993, sklenjene med
prodajalko Spekter d.o.o. in Planinc Srečkom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice
UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Planinc Ervinu,
v višini 43.300,00 EUR z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 616/2008
Ob-7179/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini
z dne 14. 8. 2008, opr. št. SV 616/2008,
je dvoinpolsobno mansardno stanovanje
številka 23 v skupni izmeri 63,36 m2, obsega predsobo v izmeri 5,26 m2, dnevno
sobo v izmeri 18,90 m2, spalnico v izmeri
14,06 m2, otroško sobo v izmeri 8,74 m2,
kuhinjo z jedilnico v izmeri 9,68 m2, kopalnico z WC v izmeri 3,91 m2 in ložo v izmeri 2,81 m2, s souporabo kletnega boksa in
vseh drugih skupnih delih, objektih in napravah, zastavljeno v zavarovanje denarne
terjatve po pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu s številko 5012/0021766-00
z dne 11. 8. 2008, navedena terjatev v višini
115.000,00 EUR, obrestna mera znaša ob
sklenitvi te pogodbe 7,118% letno in je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja (trenutno 4,968%) in pribitka v višini 2,150%. Višina obrestne mere se prilagodi vsakega 1. 1.,
1. 4., 1. 7 in 1. 10. v letu, efektivna obrestna
mera za kredit po tej pogodbi znaša ob
odobritvi 7,390%, kreditojemalec je dolžan
vračati kredit v 360 zaporednih mesečnih
anuitetah v višini, ki znaša ob sklenitvi te
pogodbe 774,23 EUR. Anuitete zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to
je vsakega 15. v mesecu, od katerih prva
zapade v plačilo dne 15. 9. 2008, zadnja
pa dne 15. 8. 2038, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi in vsemi stroški in pripadki v korist
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka 2211254, davčna
številka ID SI77752252.
SV 878/08
Ob-7180/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 878/08 z dne 19. 8.
2008, sta bili zastavljeni nepremičnini – dvosobno stanovanje št. 23, v izmeri 63,16 m2
uporabne površine ter stanovanje – soba
trikotne oblike, na SZ strani stavbe, v izmeri 23,99 m2 uporabne površine, v 5. in 6.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Dvoržakova ulica 13, Ljubljana, ki stoji na
parceli št. 2326, k.o. Ajdovščina, ki je last
zastaviteljev Makovec Tanje, Lendavska cesta 33, Čentiba, pošta Lendava in Sem Sebastiana Ljuba, Švabićeva ulica 1, Ljubljana,
vsakega do 1/2, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 830/08
ter notarskega zapisa prodajne pogodbe
opr. št. SV 831/08, oba z dne 30. 7. 2008.
Nepremičnina je zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmar-

tinska cesta 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 253.000,00 CHF
s pripadki.
SV 609/2008
Ob-7181/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 20. 8. 2008, opr. št.
SV 609/2008, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 31,30 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem objektu na naslovu Ulica Lojzeta
Hrovata 10, Kranj, stoječem na zemljišču
parc. št. 252/6, k.o. Klanec, last zastavitelja Milovana Popovića, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 7. 2008, sklenjene med
Francem Šilarjem kot prodajalcem in Milovanom Popovićem kot kupcem, pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 19. 11. 1992,
sklenjene med Iskra Števci d.o.o., Kranj kot
prodajalcem ter Francem Šilarjem kot kupcem in zemljiškoknjižnega dovolila, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000,00 EUR s pripadki, s fiksno 6,60%
letno obrestno mero ter z zapadlostjo zadnje
od anuitet najkasneje dne 18. 9. 2023.
SV 637/08
Ob-7182/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 637/08 z dne 21. 8. 2008,
je bilo stanovanje št. 8 v izmeri 49,35 m2,
v večstanovanjski stavbi na Jesenicah, Cesta 1. maja 1, stoječi na parc. št. 879/10 in
parc. št. 879/12, k.o. Jesenice, last zastavitelja Galteks, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ulica Viktorja Kejžarja 9, 4270 Jesenice, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
30. 7. 2008, s Silvestrom Gerdejem, Jesenice, C. 1. maja 1 in stanovanje št. 9 v izmeri 49,35 m2, v večstanovanjski stavbi na
Jesenicah, Cesta 1. maja 1, stoječi na parc.
št. 879/10 in parc. št. 879/12, k.o. Jesenice,
last zastavitelja Galteks, storitve in trgovina,
d.o.o., Ulica Viktorja Kejžarja 9, 4270 Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 30. 7. 2008, s Silvestrom Gerdejem,
Jesenice, C. 1. maja 1, zastavljeno v korist
upnice Posojilnica – Bank Št. Jakob v Rožu,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i. R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.
SV 646/08
Ob-7183/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 646/08 z dne 22. 8. 2008,
je bilo stanovanje št. 9 v izmeri 64,83 m2,
v večstanovanjski stavbi na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 96, stoječi na parc. št.
182/5, k.o. Jesenice, last Rama Mecavice, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 17, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5.
1995, zastavljeno v korist upnice Posojilnica
– Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob
v Rožu/St. Jakob i. R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR
s pripadki.

86 / 5. 9. 2008 /

3043

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

SV 734/08
Ob-7184/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 734/08, DK 28/08
z dne 20. 8. 2008, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 55 s pripadajočo kletjo, v izmeri 72,85 m2, v 11. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ulica Matije Tomca
2, Domžale, ki stoji kot izhaja iz potrdila
GURS z dne 4. 2. 2008, na parc. št. 3894/3,
3906/2, 3907/3, vse k.o. Domžale ter last
zastaviteljev Rizvić Marka do idealnega solastniškega deleža ¼ in zastaviteljice Maje
Žbogar do idealnega solastniškega deleža
¾, zastavljeno v korist upnice Banke Volksbank d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana,
matična številka 5496527000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.500,00 EUR
s pripadki.

Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 36.000,00 EUR, z obrestno
mero šestmesečni Euribor in fiksni pribitek
v višini 2% letno, z odplačilom kredita v 300
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 29. 8. 2033.

SV 757/08
Ob-7185/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 757/08 z dne
27. 8. 2008, je bila nepremičnina, in sicer
dvosobno stanovanje številka 15 v izmeri
63,50 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjske bloka na naslovu Domžale,
Ljubljanska cesta 81, stoječega na parcelni številki 3896/5, k.o. Domžale, katerega
solastnika sta zastavitelja, in sicer Marjeta
Šoštarič do treh idealnih četrtin in Aleks Šoštarič do ene idealne četrtine, zastavljeno
v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e.
Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija,
MŠ 1900625, v zavarovanje kreditne terjatve v višini 55.000,00 EUR s pripadki.
SV 1970/08
Ob-7186/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1970/08 DK 232/08
z dne 22. 8. 2008, je bila nepremičnina stanovanje št. 9 v izmeri 112,75 m2, ki se nahaja v III. nadstropju objekta, s shrambo št. 9
ter parkirnim mestom št. 38, vse na naslovu
Slomškova ulica 35, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 2979 in parc. št. 2983, obe k.o.
Tabor, last zastavitelja Raščan Mateja, rojenega 29. 10. 1976, stanujočega Kocljeva
ulica 12, Murska Sobota, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 26. 5. 2008,
sklenjeno med njim kot kupcem ter Lebar
Pulić Simono, kot prodajalko, zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 250.000,00 EUR s pripadki,
napram dolžniku Raščan Mateju, stanujočem Kocljeva ulica 12, Murska Sobota.
SV 562/08
Ob-7187/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 562/08 z dne 26. 8. 2008, je stanovanje št. 13 v izmeri 43,13 m2, v drugem

nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe
Kidričeva 47 v Kranju, z ident. št. 2100-358,
stoječe na parc. št. 893/3, k.o. Kranj, last
Beti Zupan, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 7. 8. 2008, sklenjene s prodajalko
Ireno Šest, Stara Fužina 68, 4265 Bohinjsko
Jezero, zastavljeno v korist UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje njene terjatve v višini 120.000,00 CHF,
z obrestno mero 6-mesečni Libor + 1,10%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 8.
2018, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice
v primerih, določenih v 19. točki pogodbe
o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF in
z ostalimi pp.
SV 567/2008
Ob-7188/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi
hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic,
Maistrova 2, opr. št. SV 567/2008 z dne
26. 8. 2008, je bila nepremičnina, ki v naravi
predstavlja dvosobno stanovanje v Brežicah, v stanovanjskem bloku v Gregorčičevi
ulici 16, Brežice, stanovanje v I. nadstropju
v izmeri 89,70 m2 in ki sestoji iz 2 sob, kuhinje, shrambe, kopalnice z WC, predsobe
in kletnega prostora ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št. 911,
vpisani v vl. št. 598, k.o. Brežice, identifikacijska številka stanovanja 307, katerega lastnika sta Krivokapić Siniša, Bizeljska
cesta 25, Brežice, EMŠO 2712961710224,
do 1/2, ter Krivokapić Renata, Bizeljska cesta 25, Brežice, EMŠO 3103970505029,
do 1/2 na osnovi prodajne pogodbe z dne
30. 7. 2008, sklenjene med Pintarič Darijo
in Pintarič Josipom, kot prodajalcema ter
Krivokapić Renato in Krivokapić Sinišem, le
ta pa sta jo pridobila s prodajno pogodbo št.
09-257/92-083 z dne 2. 3. 1993, sklenjeno
z RS Ministrstvom za obrambo, kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina
4, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve po hipotekarni kreditni
pogodbi št. 724571-004 z dne 25. 8. 2008,
v višini glavnice 63.400,00 EUR s pripadki.
SV 1049/08
Ob-7189/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1049/08 z dne 26. 8.
2008, je stanovanje št. 30 v izmeri 43,41 m2,
v pritličju stanovanjske hiše z naslovom Koroška cesta 53, Kranj, na parc. št. 336/5,
k.o. Kranj, last zastaviteljice Darinke Golubić, Koroška cesta 53, Kranj, na temelju
prodajne pogodbe z dne 21. 9. 2006 ter dodatka z dne 26. 8. 2008, sklenjenih s prodajalcem Dragom Zajcem, Podlimbarska ulica
13, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
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SV 1053/08
Ob-7190/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1053/08 z dne 2. 9. 2008,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 4,
v pritličju stanovanjske stavbe z ident. št.
468.ES, z naslovom Ravne 28, Tržič, ki stoji
na parc. št. 304/1, k.o. Tržič, last kreditojemalke Tanje Boltežar, Zgornji Brnik 39, Cerklje in zastavitelja Janeza Kutina, Ravne 28,
Tržič, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene
dne 19. 8. 2008, z Velimirjem Manojlovićem
in Barbaro Manojlović, oba Ravne 28, Tržič,
kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje – Celovec,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Kreditbank Ferlach – Klagenfurt registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Hauptplatz 16, A-9170,
Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900650, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 75.000,00 EUR,
z obrestno mero 7,20% p.a., ki je vezana
na trimesečni Euribor, s pribitkom 2,25%
točk, z odplačilom kredita v 299 mesečnih
obrokih, od katerih zadnji zapade v plačilo
31. 8. 2033.
SV 389/08
Ob-7195/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra, opr. št. SV 389/08, so bile nepremičnine z ident. št. 2589-480-1, k.o. Plavje,
2589-480-2, k.o. Plavje, 2589-480-3, k.o.
Plavje, 2589-480-4, k.o. Plavje, 2589-480-5,
k.o. Plavje, vse v stavbi na naslovu Plavje
85a, stoječi na parc. št. 923/5 k.o. Plavje,
last Europea International d.o.o., matična
številka 1858050, Ulica Proletarskih brigad
14, 6310 Izola, do celote zastavljene v korist banke Sparkasse d.d., matična številka
2211254, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice 250.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri, ki je sestavljena iz 3-mesečnega
Euriborja in pribitka v višini 2,250% letno in
je spremenljiva, ki znaša dne 27. 8. 2008
7,218%-letno, s končnim rokom zapadlosti
celotne terjatve v plačilo 1. 9. 2010 in z možnostjo predčasnega odpoklica, z zamudnimi
obrestmi in stroški ter ostalimi pogoji plačila,
kot izhaja iz notarskega zapisa kreditne pogodbe številka 5556/0000477 in sporazuma
o ustanovitvi hipoteke po 142. členu Stvarnopravnega zakonika notarke Luin Janje iz
Kopra, opr. št. SV 389/08 z dne 1. 9. 2008.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
PPN 94/2008
Os-7124/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Severna stena d.o.o. Ljubljana,
Celovška c. 150, za dne 29. 9. 2008 ob 13.
uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7,
razpravna dvorana št. I, v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 10 v 1.
nadstropju, med uradnimi urami v ponede
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2008
St 153/2007
Os-7125/08
To sodišče je s sklepom St 153/2007 dne
22. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Taksi služba Kerč s.p. – v stečaju, Ponoviška c. 10, Litija, matična številka: 5128505, davčna številka: 52787435.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2008
St 118/2008
Os-7132/08
To sodišče je s sklepom St 118/2008
dne 26. 8. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Naravna kozmetika Pro
izvodnja naravne kozmetike d.o.o., Cesta v Gorice 36, Ljubljana, davčna številka
37158953, matična številka 1779087000.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 12. 2008 ob 10. uri, v razpravni dvorani št. 5, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 8. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2008

St 60/2001
Os-7137/08
To sodišče je s sklepom St 60/2001 dne
25. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Litostroj Podjetje za gostinstvo
in nastanitev d.o.o., Litostrojska c. 40,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2008
PPN 133/2008
Os-7138/08
To sodišče je s sklepom z dne 19. 8. 2008
pod opr. št. PPN 133/2008 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom MABO
Finančno posredništvo, proizvodnja in
storitve d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljub
ljana, matična številka 5873142, šifra dejavnosti 68.310.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(19. 8. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Marko Drobež iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– RS MF, DURS, Davčni urad Ljubljana,
Dunajska c. 22, Ljubljana,
– Monte Adria Broker-Diler a.d., Ulica
svobode 78, Podgorica,
– Zorko Branko, Cesta 30. avgusta 1,
Ljubljana,
– Itoja d.o.o., Zaloška c. 179, Ljubljana
Polje,
– Korošec Matjaž, Bizoviška c. 45, Ljub
ljana – predstavnik delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 19. 8. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2008
St 13/2008
Os-7139/08
To sodišče je s sklepom St 13/2008
z dne 28. 8. 2008 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Gradbeništvo Vesel Krasniqi s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
2070227000.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 8. 2008
St 56/2002
Os-7142/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 56/2002 sklep z dne 28. 8. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Izoles, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o., Savinjska cesta
1, Nazarje – v stečaju (matična številka:
5566754, ID št. za DDV: SI77376749), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Izoles, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in
storitve d.o.o., Savinjska cesta 1, Nazarje
– v stečaju (matična številka: 5566754, ID
št. za DDV: SI77376749), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2008
St 13/99
Os-7143/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/99 sklep z dne 29. 8. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Mizarstvo Grča, Terglav Branko s.p., Cesta na Ljubečno 36, Celje – v stečaju
(matična številka: 5025563, ID št. za DDV:
SI70271488) se zaključi, v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mizarstvo Grča,
Terglav Branko s.p., Cesta na Ljubečno 36,
Celje – v stečaju (matična številka: 5025563,
ID št. za DDV: SI70271488) iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 8. 2008
St 116/2008
Os-7149/08
To sodišče je s sklepom St 116/2008 dne
29. 8. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Hvastija, pekarna in storitve
d.o.o., Saveljska c. 60, Ljubljana, matična številka 5698049000, davčna številka
SI11435143.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Bojan Klenovšek, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 12. 2008 ob 10.15, v razpravni dvorani št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 8. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
St 32/2005
Os-7150/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2005 sklep z dne 29. 8. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Konfekcija Mont Kozje d.o.o., Kozje
8, Kozje – v stečaju (matična številka:
5036402, ID št. za DDV: SI37244221), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Konfekcija Mont
Kozje d.o.o., Kozje 8, Kozje – v stečaju
(matična številka: 5036402, ID št. za DDV:
SI37244221), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 8. 2008
St 109/2008
Os-7152/08
To sodišče je s sklepom St 109/2008
dne 29. 8. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Maverick – X International d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, davčna številka SI38939126, matična številka
5903092.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Leon Benigar Tošič, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 27. 10. 2008 ob 12.40, v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 8. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
St 132/2008
Os-7153/08
To sodišče je s sklepom St 132/2008
dne 29. 8. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom T.T.G.I. d.o.o., Inženiring,
gradbeništvo, trgovina in turizem, Avse-

čeva ulica 21, Ljubljana, davčna številka
SI58089594, matična številka 5662729000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 27. 10. 2008 ob 12.30, v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 8. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
St 102/2008
Os-7154/08
To sodišče je s sklepom St 102/2008 dne
29. 8. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mizarstvo Jerina Dušan s.p.,
Vodovodna cesta 9, Logatec, matična številka 5221477, davčna številka 16570308,
zaporedna številka vpisa 30019594, šifra
dejavnosti 31.010.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 24. 11. 2008 ob 13. uri, v razpravni dvorani št. 1, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 8. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
St 5/2008
Os-7169/08
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93 in
39/97) objavlja sledeči oklic:
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom FIBA d.o.o., finance, upravljanje in
poslovne storitve Koper, Ferrarska ulica
10, Koper, se bo opravil dne 30. 9. 2008 ob
9. uri, v sobi št. 132/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/II, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
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podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 8. 2008
St 40/2007
Os-7170/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2007 z dne 27. 8. 2008 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Tropex,
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Šmarje, Šmarje 16, Šmarje, matična številka 1527541, šifra dejavnosti C 25.990, se
začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2008
St 6/2008
Os-7171/08
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 6/2008 z dne 29. 8. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Orehek, pekarna,
slaščičarna in trgovina, d.o.o., Savska
Loka 22, Kranj, matična številka 5841267,
davčna številka 27551717.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi Grega Erman, Pregljeva ulica 31, Ljub
ljana.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
5. 12. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku 2 mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša
2% evrske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR
na račun št. 0110 0845 0085 969, sklic na
št. 11-42170-7110006-55400608 za pravne
osebe in račun št. 0110 0845 0085 872, sklic
na št. 11-42170-7110006-55400608 za fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je bil pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 29. 8. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 8. 2008
St 79/98
Os-7172/08
To sodišče je s sklepom St 79/98 dne
28. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Astra zunanja trgovina, p.o.,
Ljubljana – v stečaju, Slovenčeva 95.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
PPN 145/2008
Os-7198/08
To sodišče je s sklepom z dne 2. 9. 2008
pod opr. št. PPN 145/2008 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom IUV In-
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dustrija usnja Vrhnika d.d., Tržaška c. 31,
Vrhnika, matična številka 5034825, davčna
številka 19086393.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(2. 9. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terajtev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Marko Drobež iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58,
Ljubljana,
– RS MF, DURS, Davčni urad Ljubljana,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo
v Ljubljani,
– ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana,
– ZZZS, Mala ulica 3, Ljubljana,
– Zalar Slavko, Tržaška c. 31, Vrhnika
– predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 2. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2008
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Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 5. 2008
In 88/2007
Os-5127/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 188/2007,
z dne 9. 10. 2007, ki je 20. 10. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 19/08 z dne 4. 3. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
1/2 stanovanja št. 5, v 2. etaži stanovanjske
hiše na naslovu Cesta Maršala Tita 39, Jesenice, v izmeri 55,56 m2, s pripadajočim
garažnim mestom št. 29, zarubljena v korist
upnika Stanovanjskega sklada RS, zaradi
izterjave 38.409,36 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 5. 2008
In 80/2005
Os-7004/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. 146/2002 z dne
6. 3. 2002, ki je 19. 3. 2002 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom In 80/2005 z dne 27. 7.
2005, ki je 25. 8. 2005 postal pravnomočen,
je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja
Leona Markovčiča, opr. št. IZV 08/246 z dne
24. 4. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 5, stavba 1245, ki leži v 1. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 37,
Jesenice, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, dvosobno, 57,82 m2, vl. št. 772,
k.o. Jesenice, parc. št. 1122, last dolžnice
Safete Smajlovič do celote, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno komunalno podjetje d.o.o., Cesta Maršala Tita 51, Jesenice,
zaradi izterjave 272,02 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. 8. 2008

Izvršbe

In 147/2007
Os-5211/08
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Špela Plešec iz
Ljubljane, zoper dolžnico Ledinek Sonjo,
Delavska 6, Krško, zaradi izterjave 978,52 €,
po izvršitelju Robertu Dornu iz Krškega zarubilo nepremičnino, in sicer stanovanje št.
2 v pritličju stanovanjske hiše na Delavski 6,
v Krškem, v skupni izmeri 81,35 m2.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 5. 2008

In 160/2007
Os-5126/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 160/2007,
z dne 7. 12. 2007, ki je 19. 12. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 17/2008 z dne 3. 3. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje št. 5, v 2. etaži stanovanjske
hiše na naslovu Cesta Maršala Tita 39, Jesenice, v izmeri 55,56 m2, s pripadajočim
garažnim mestom št. 29, zarubljena v korist
upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zaradi izterjave
775,73 EUR s pp.

In 44/2008
Os-5914/08
Na podlagi sklepa z dne 12. 3. 2008, opr.
št. In 44/2008, v zvezi s sklepom o izvršbi
z dne 11. 1. 2007, opr. št. Ig 2006/3812,
Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj
Marijan Hojs dne 22. 5. 2008, v korist upnice
Pekarna d.o.o., Pohorska cesta 1, Radlje ob
Dravi, zaradi izterjave 9.295,88 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino – stanovanje št.
14 v skupni izmeri 56,90 m2, v 3. nadstropju
večstanovanjske stavbe Ulica Staneta Severja 3, Maribor, stoječe na parc. št. 1621/1,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je v lasti dolžnika
Aleksandra Poplatnika, Ulica Staneta Severja 3, Maribor, do 1/2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 406/2008
Os-6220/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 23. 4. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Rutnik Milene,
stan. Gorenje 5a, Zreče, ki jo zastopa odv.
Tomaž Bromše iz Celja, uvedlo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 20. 9. 2005, za
stanovanje garsonjero št. 2, v 1. nadstropju
stanovanjske hiše v Celju, Vrunčeva 9, v izmeri 34,18 m2, kar predstavlja 6/100 celotne
stavbe, vpisane v k.o. Celje, parc. št. 394/1
in 394/2 z dne 21. 1. 2008.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice pri parc. št. 394/1 in 394/2, k.o. Celje,
v korist Rutnik Milene, roj. 21. 3. 1971, stan.
Gorenje pri Zrečah 5a, Zreče, do 6/100 celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagateljice
postopka Rutnik Milene izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2008
Dn 3812/2008
Os-6345/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 18. 6. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Zorko Jožeta,
Razlagova 17, Celje, ki ga zastopa Kapitol nepremičnine d.o.o., Bežigrajska 7, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 10. 1979 in dodatka k tej
kupoprodajni pogodbi z dne 29. 3. 1991,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis Ljubljana, TOZD gradbena enota Celje, kot prodajalcem in Geološkim zavodom Ljubljana, TOZD I, Parmova
33, Ljubljana, kot kupcem za dve stanovanji v stanovanjski hiši Celje, Razlagova
17, in sicer 8.E stanovanjska raba (stanovanje) v izmeri 32,95 m2, vpisano v podvl.
št. 2501/9, k.o. Celje in 10.E stanovanjska
raba (stanovanje) v izmeri 44,65 m2, vpisano v podvl. št. 2501/11, k.o. Celje. Po izjavi
predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice se pri 8.E
stanovanjska raba (stanovanje) v izmeri
32,95 m2, vpisani v podvl. št. 2501/9, k.o.
Celje in 10.E stanovanjska raba (stanovanje) v izmeri 44,65 m2, vpisani v podvl. št.
2501/11, k.o. Celje, zahteva v korist Zorko
Jožeta, roj. 20. 12. 1957 in Zorko Bojane,
roj. 27. 7. 1961, oba stan. Razlagova 17,
Celje kot njuna skupna last.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03)
v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 7. 2008

aneksa št. 1 z dne 11. 4. 2003 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2008

Dn 490/2008
Os-4600/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Metke Pretnar, Ljubljana, Kneza Koclja
39, s sklepom opr. št. Dn 490/2008 z dne
10. 4. 2008, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je prodajne pogodbe z dne 4. 9. 1991 in dodatka k tej
prodajni pogodbi z dne 11. 11. 1991, sklenjenih med prodajalko Ivanko Stich, Ljub
ljana, Tugomirjeva 43 in kupovalko Metko
Pretnar, Ljubljana, Kneza Koclja 39, s katero je prodajalka prodala 1/2 od svojih 2/16
solastnega deleža na nepremičnini parc. št.
318, k.o. Kranjska Gora, to je 1/16 od celote, kar v naravi predstavlja apartma v hiši
na naslovu Log 8, Kranjska Gora, v skupni
izmeri 40 m2.
Na podlagi navedene prodajne pogodbe
in dodatka k tej pogodbi se v vrsti večkratnih
zaporednih prenosov pravice predlaga vpis
lastninske pravice na deležu nepremičnine
parc. št. 318, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagateljice Metke Pretnar, Ljubljana,
Kneza Koclja 39, do 1/16 od celote, predloženi listini pa nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 8. 5. 2008
Dn 1019/2008
Os-6623/08
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Veronike Marte Mali, Steletova 21, Kamnik,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 53 v 4. nadstropju, z ident. št. 15.E in klet št. 53, na
naslovu Steletova 21, Kamnik, vpisanem
v podvl. št. 2647/15, k.o. Kamnik, izdalo
sklep Dn št. 1019/2008 z dne 22. 5. 2008, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, listine
o prenosu nepremičnine na Veroniko Marto
Mali, za stanovanje št. 53, v 4. nadstropju
in klet št. 53, večstanovanjskega objekta
v Kamniku, Steletova cesta 21, stoječega
na parc. št. 772/6, k.o. Kamnik, v skupni
izmeri 19,30 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Veronike Marte Mali, Steletova c. 21, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Veronike Marte Mali.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. 7. 2008
Dn 3293/2007
Os-6913/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Lee
Šemrl, Ulica Tatjane Odrove 12, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11.

1991, sklenjene med Ljubljansko banko –
Gorenjsko banko d.d. Kranj, Cesta JLA 1,
Kranj, kot prodajalko in Engelbertom Gantarjem, Valjavčeva 9, Kranj, kot kupcem, za
trisobno stanovanje št. 5 v 3. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Valjavčeva ulica
9, Kranj, označenem z ident. št. 5.E, vpisanem v vl. št. 2535/5, k.o. Kranj. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Lee
Šemrl, Ulica Tatjane Odrove 12, Kranj, do
1/2 in Petra Šemrla, Ulica Tatjane Odrove
12, Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 8. 11. 1991 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 4. 2008
Dn 2484/2007
Os-6914/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Antona Ručigaja, Pod gozdom 23, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3.
1992, sklenjene med Miroslavom Stojanovićem, Deteljica 1, Tržič, kot prodajalcem in
Marijo Konc roj. Ručigaj, Kovor 155, Tržič,
kot kupovalko, za dvosobno stanovanje št. 5
v 3. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu
Deteljica 1, Tržič, označenem z ident. št.
5.E, vpisanem v vl. št. 1125/5, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Antona Ručigaja, Pod gozdom 23,
Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 16. 3. 1992 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 4. 2008
Dn 1806/2005
Os-6915/08
Okrajno sodišče v Kranju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri parc. št.
111/3, k.o. Vojvodin Boršt I, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji zemljišča in ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s posegi
v nepremičnine z dne 10. 2. 1997, ki je bila
sklenjena med Heleno Jagodic st., Ilovka 8,
Kranj, Heleno Romšek ml., Loka 288, Tržič, Viktorjem Jagodicem, Polica 1, Naklo,
Pavlo Ropret, Hotemaže 47, Preddvor, kot
prodajalci in Javnim podjetjem Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, Kranj, kot kupovalko,
– aneksa št. 1 z dne 11. 4. 2003, ki
je bil sklenjen med Viktorjem Jagodicem,
Polica št. 1, Naklo, kot prodajalcem in Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, Kranj, kot kupovalko, za
parc. št. 111/3, gozd, 1147 m2, k.o. Vojvodin Boršt I.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe o prodaji zemljišča in
ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s posegi v nepremičnine z dne 10. 2. 1997 in
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Dn 7609/2005
Os-6916/08
Okrajno sodišče v Kranju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Rudija Kolmana,
Šorlijeva ulica 21, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri vl. št. 610/5, k.o. Rupa,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 10.
1969, ki je bila sklenjena med SGP Projekt
Kranj, kot prodajalcem in Silvo Jeklin, Šorlijeva 21, Kranj, kot kupovalko,
– kupne pogodbe z dne 14. 9. 1977, ki je
bila sklenjena med Silvo Jeklin, Šorlijeva 21,
Kranj, kot prodajalko in Francem Jekovcem,
Šorlijeva ulica 5, Kranj, kot kupcem;
za stanovanje št. 42 – garsonjera
v 1. nadstropju, s shrambo, v večstanovanjski stavbi Šorlijeva ulica 21, Kranj, označeno z ident. št. 5.E, vpisano v vl. št. 610/5,
k.o. Rupa. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Rudija Kolmana, Šorlijeva
ulica 21, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 10. 1969
in kupne pogodbe z dne 14. 9. 1977 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2008
Dn 1331/2007
Os-6917/08
Okrajno sodišče v Kranju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Tatjane Martinjak Perčič, Na Griču 60, Kranj, ki jo zastopa notarka Marija Murnik iz Kranja, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, notarskega zapisa z dne
19. 1. 1998, opr. št. SV 636/97, sklenjenega
med Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, kot prodajalko in Tatjano Martinjak,
Srednja vas 3, Golnik ter Stanislavom Perčičem, Mlaška cesta 11, Kranj, kot kupcema
in notarskega zapisa z dne 24. 5. 2001, opr.
št. SV 574/2001, sklenjenega med Mestno
občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kot prodajalko in Tatjano Martinjak, Na griču 60,
Kranj ter Stanetom Perčičem, Na griču 60,
Kranj, kot kupcema, za parc. št. 143/37, k.o.
Vojvodin Boršt I, vpisano v vl. št. 780, k.o.
Vojvodin Boršt I. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist Tatjane Martinjak Perčič,
Na Griču 60, Kranj in Staneta Perčiča, Na
Griču 60, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
notarskega zapisa z dne 19. 1. 1998, opr. št.
SV 636/97 in notarskega zapisa z dne 24. 5.
2001, opr. št. SV 574/2001 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice in Staneta Perčiča.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2008
Dn 1060/2007
Os-6918/08
Okrajno sodišče v Kranju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Zdenka Grdiča,
Ročevnica 13, Tržič, ki ga zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik iz Kamnika,
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zaradi vknjižbe lastninske pravice pri vl. št.
1085/14, k.o. Bistrica, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-06/91-3 z dne 6. 11. 1991,
dodatka z dne 6. 11. 1991, ki sta bila oba
sklenjena med Občino Tržič, kot prodajalko
in Zoranom Nikolićem, Cesta 4. julija 3, Tržič, kot kupcem ter
– prodajne pogodbe z dne 22. 9. 2000,
ki je bila sklenjena med Zoranom Nikoličem,
Kovorska cesta 3, Tržič, kot prodajalcem in
Klemenom Dolžanom, Kovorska cesta 59,
Tržič, kot kupcem za enosobno stanovanje
v 3. etaži, v večstanovanjski stavbi Kovorska
cesta 3, Tržič, označeno z ident. št. 14.E,
vpisano pri vl. št. 1085/14, k.o. Bistrica.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 466-06/91-3 z dne 6. 11.
1991, dodatka z dne 6. 11. 1991 in prodajne pogodbe z dne 22. 9. 2000 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 2008
Dn 3578/2006
Os-6919/08
Okrajno sodišče v Kranju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Ismeta Osmančevića, Ulica Tončka Dežmana 4, Kranj, ki
ga zastopata Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova c. 14, Kranj in notar Andrej Škrk iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri
vl. št. 398/37, k.o. Huje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 28/C7-5/79 z dne
19. 6. 1979, sklenjene med SGP – Projekt
Kranj, Nazorjeva 1, kot prodajalcem in Novak Nado, Na Gaju 11, Ljubljana Šentvid,
kot kupovalko, za enosobno stanovanje št.
37 v 8. etaži, s kletjo večstanovanjske stavbe Ulica Tončka Dežmana 4, Kranj, označeno z ident. št. 37.E, vpisane pri vl. št.
398/37, k.o. Huje.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe št. 28/C7-5/79 z dne
19. 6. 1979 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2008
Dn 2181/2006
Os-6920/08
Okrajni sodišče v Kranju na predlog
Blanke Martinjak, Britof 215a, Kranj, ki jo zastopa notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje
Loke, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 12.
1991, ki je bila sklenjena med Iskra Telekom
Holding - Korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo Kranj, kot prodajalcem in Milanom Fernom, Mencingerjeva
3, Kranj, kot kupcem, za trisobno stanovanje št. 2 v 2. etaži, s kletjo, večstanovanjske stavbe Mencingerjeva ulica 3, Kranj,
označeno z ident. št. 2. E, vpisane v vl. št.
2416/2, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Blanke Martinjak,
Britof 215a, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
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nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 18. 12. 1991 oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4 2008
Dn 669/2008
Os-6222/08
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici – svétnici Lilijani Rebernik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alojzije Grager, Čagona 34, Cerkvenjak, ki
jo zastopa odvetnik iz Ptuja Martin Graj, za
vknjižbo lastninske pravice na parc. št. 593,
594 in 595, pripisano pri vl. št. 4, k.o. Čagona, izdalo sklep o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 22. 1. 1956, s katero so predniki predlagateljice Alojzije Grager kupili nepremičnino parc. št. 593, 594 in 595, pripisano pri
vl. št. 4, k.o. Čagona, last Terezije Ljubec do
1/4 in Franca Žvarca do 3/4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 3. 7. 2008
Dn 6085/2004
Os-2607/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Marjana Erjavca, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 48, na Brodarjevem trgu 3 v Ljubljani,
z identifikatorjem št. 48.E, podvložek št.
1479/48, k.o. Moste, dne 18. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 6085/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– prodajne pogodbe MS 4/5 641/81 z dne
24. 11. 1981, sklenjene med prodajalcem
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6 in kupcem Antejem Banovičem,
Tolstojev 10, za dvosobno stanovanje št.
48, v petem nadstropju stanovanjske stavbe
v soseski MS 4/5 Fužine;
– aneksa k prodajni pogodbi z dne 22. 2.
1982, sklenjenega med prodajalcem Staninvest Ljubljana in kupcem Antejem Banovičem, za dvosobno stanovanje št. 48,
v petem nadstropju stanovanjske stavbe
v soseski MS 4/5 Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 2201/2007
Os-2650/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Igorja in Zdenke Jošt,
oba Dobravica 43, Ig, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.

1427/53, k.o. Moste, dne 6. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 2201/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpotavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupne pogodbe št. 189/73 z dne 27. 11.
1973, sklenjene med SGP Pionir in TOZD
Unis-Rog industrijska prodajalna Kolesar,
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med TOZD Unis-Rog industrijska prodajalna Kolesar Ljubljana in
Ferromoto p.o., Maribor,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1.
1992, sklenjene med Ferromoto p.o. Maribor in Fineko d.o.o.,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
1994, sklenjene med Fineko d.o.o. in Kerst
gradbeni inženiring d.o.o.,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11.
1994, sklenjene med Kerst gradbeni inženiring d.o.o. in Jazbar Gino,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
1996, sklenjene med Jazbar Gino in Jošt
Igorjem ter Zdenko Jošt,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10.
1992, sklenjene med Fineko d.o.o. in Alojzem Terbežnikom,
– kupoporodajne pogodbe z dne 16. 7.
1998, sklenjene med Setnikar Terbežnik
Blanko in Jošt Igorjem ter Jošt Zdenko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
Dn 2696/2007
Os-3214/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektrovod Trade d.o.o., Ljubljana,
Devova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Olga Tanko, Škrabčev trg 54, 1310
Ribnica, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine, vpisane v vložku št. 1855 in
320, k.o. Dravlje, dne 5. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 2696/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji poslovnih prostorov
z dne 12. 4. 1994, sklenjene med prodajalcem OZ Elektrovod z.b.o., Devova 5, Ljub
ljana, ki ga je zastopal predsednik zadruge
Ciril Kavalar in kupcem Elektrovod Trade
d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje, Devova 5, Ljubljana, ki ga je zastopal direktor
Marko Grohar, za nepremičnine, vpisane
v vl. št. 1855, k.o. Dravlje;
– dodatka št. 1 h pogodbi o prodaji poslovnih prostorov z dne 19. 12. 2006, sklenjene med prodajalcem Elektrovod obrtna
zadruga z.b.o., Ljubljana, Devova 5 – v stečaju in kupcem Elektrovod Trade d.o.o., Devova 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008
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Dn 23646/2002
Os-3956/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Adamovič Anastazije, Klanska 1,
Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje na naslovu Klanska 1, Medvode,
s kletjo z identifikatorji št. 17.E in 18.E, podvložek št. 912/9, k.o. Medvode, dne 12. 3.
2008, pod opr. št. Dn 23646/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 69-2549 z dne
22. 10. 1969, sklenjene med prodajalcem
SGP Tehnik Škofja Loka in kupcema Markom ter Anastazijo Adamovič, Verje 53,
Medvode, za dvosobno stanovanje v izmeri
53,47 m2, s številko 8, v drugem nadstropju
objekta A, k.o. Medvode;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
z dne 3. 7. 1970, sklenjene med prodajalcem SGP Tehnik Škofja Loka in kupcema
Markom ter Anastazijo Adamovič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008

ulica 8, Ljubljana, v izmeri 54,72 m2, z identifikatorjem št. 7.E, vpisano v podvložku št.
372/11. k.o. Šentpeter, dne 23. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 30334/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom občine
Ljubljana Center in kupcem Stanovanjsko
zadrugo Ljubljana Transport, za dvosobno
stanovanje št. 14 v 2. nadstropju v izmeri
54,72 m2, v stanovanjskem bloku na naslovu Domžalska 8 v Ljubljani;
– pogodbe o premoženjskih pravicah in
obveznostih z dne 26. 8. 1966, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjsko zadrugo
Ljubljana Transport, ki jo je zastopal predsednik Slemc Lovro in kupovalko Pavlo Lagler, roj. Toni, Domžalska 8, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 14 v 2. nadstropju
v izmeri 54,72 m2, v stanovanjskem bloku na
naslovu Domžalska 8 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008

Dn 1431/2006
Os-4985/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Željka, Nade in Milovana Lalević,
Triglavska 7, Ljubljana, ki jih zastopa Valor
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu
Triglavska 7, Ljubljana, z identifikatorjem št.
1.E, podvložek št. 383771, k.o. Bežigrad,
dne 2. 4. 2008, pod opr. št. Dn 1431/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3.
1965, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine
Ljubljana Bežigrad in kupcem Strmecki
Stjepanom-Zvonimirom, Triglavska 7, Ljub
ljana, za dvosobno stanovanje v izmeri
57,41 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
1975, sklenjene med prodajalcem Stjepanom-Zvonimirom Strmeckijem, Triglavska 7,
Ljubljana in kupcem Antonom Stražišarjem,
Polje cesta XII/2, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje, v stanovanjskem bloku v Ljub
ljani, Triglavska 7, v izmeri 57,41 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008
Dn 7401/2006
Os-5639/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jožeta Glavana, Triglavska ulica 19, Ljubljana, ki ga zastopa

Ataurus – Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 9.E, vpisani v podvl. št. 3823/9, k.o. Bežigrad, dne
15. 5. 2008, pod opr. št. Dn 7401/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, številka 251-1923/91-ZB z dne
3. 2. 1992, ki sta jo sklenila Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41, ki
jo zastopa Aleksander Vrabec, kot prodajalec in Jože Glavan, EMŠO 1503923500494,
Triglavska 19, Ljubljana, kot kupec dvosobnega stanovanja v 2. nadstropju, označeno
s št. 9, v izmeri 53,41 m2, s kletnim prostorom in se nahaja v stanovanjski hiši na
naslovu Triglavska 19, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 30592/2004
Os-6085/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Juvan, Sostrska cesta 58, Dobrunje, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 36 na naslovu Brodarjev trg
12, Ljubljana, v izmeri 64,54 m2, z identifikatorjem št. 214.E, vpisano v podvložku
št. 1485/214, k.o. Moste, dne 26. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 30592/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 424/81
z dne 13. 4. 1981, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring,
ki ga je zastopal direktor Slavko Bajt in kupcema Alojzem ter Silvo Grabnar, Glinškova
ploščad 5, Ljubljana, za stanovanje št. 36
v izmeri 59,07 m2, na naslovu Brodarjev trg
12 v Ljubljani,
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
424/81 z dne 11. 8. 1981, sklenjenega med
prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, ki ga je zastopal direktor Slavko
Bajt in kupcema Alojzem in Silvo Grabnar,
Glinškova ploščad 5, Ljubljana, za stanovanje št. 36 v izmeri 59,07 m2, na naslovu
Brodarjev trg 12 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 30334/2004
Os-6102/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Leopoldine Gabrovšek Jug, Potrčeva
8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za stanovanje št. 14, na naslovu Potrčeva
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Dn 30448/2004
Os-6103/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mihaela Blažiča, Ulica talcev 45, Straža pri Novem mestu, ki ga zastopa družba SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za dvosobno stanovanje na naslovu Cesta
v Pečale 34, Ljubljana, v izmeri 58,58 m2,
z ident. št. dela stavbe 1756-00176-2, stoječe na parc. št. 294/26, k.o. Črnuče, dne
26. 5. 2008, pod opr. št. Dn 30448/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 2768/92
z dne 12. 6. 1992, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana, ki ga zastopa Marjan
Vidmar ter kupcema Mirkom in Joko Brestovac, Cesta v Pečale 34, Ljubljana, za
stanovanje v izmeri 58,58 m2, na naslovu
Cesta v Pečale 34 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 30594/2004
Os-6104/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pepce Belak, Zaloška cesta 102,
Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL Ljub
ljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
s pomožnim prostorom na naslovu Zaloška
cesta 102, Ljubljana, v izmeri 30,29 m2,
z identifikatorjem št. 1.E in 2.E, vpisano
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v podvložku št. 1733/2, k.o. Moste, dne
27. 5. 2008, pod opr. št. Dn 30594/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. III/f 1647/1-65 z dne 21. 12.
1965, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Zidar Kočevje,
ki ga je zastopal direktor Franc Bojc in kupcem Stanetom Belakom, Šmartinska cesta
107, Ljubljana, za garsonjero in shrambo
v izmeri 31,48 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 23180/2004
Os-6105/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Bricelj Andraža, Kajuhova 67, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na
naslovu Jakčeva 8, Ljubljana, z identifikatorji
št. 267.E in 268.E, podvložek št. 1274/134,
k.o. Štepanja vas, dne 21. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 23180/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 578/92
z dne 10. 6. 1992, sklenjene med prodajalko
Občino Ljubljana Moste - Polje, Proletarska
1, Ljubljana in kupcem Janezom Obalom,
Jakčeva 8, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 13, v prvem nadstropju stanovanjskega objekta na Jakčevi 8 v Ljubljani, v skupni
izmeri 45,38 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 18192/2007
Os-6121/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Amire in Jasmina Puriča, Požarnice
94c, Brezovica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za parcelo št. 1355/24, vl. št. 247,
k.o. Brezovica, dne 2. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 18192/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 7.
1996, sklenjene med prodajalci Sašo Ivančičem, Novi Vinodolski, Zagrebačka 67, Hrvaška, Petrom Ivančičem, Basaričekov 39,
Crikvenica, Hrvaška in Milanom Marinkom,
Proletarska 2, Ljubljana ter kupcema Amiro
in Jasminom Puričem, Malči Beličeve 119,
Ljubljana, za parcelo št. 1355/24 – travnik
v izmeri 482 m2, k.o. Brezovica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 31709/2004
Os-6123/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Djuzič Romana, Laze 15, Vrtojba,
pošta Šempeter, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 15 v drugem nadstropju, na naslovu Ulica bratov Učakar
132, Ljubljana, z identifikatorjem št. 14.E,
podvložek št. 4115/14, k.o. Zgornja Šiška in
garažo št. 8 v kleti, na naslovu Ulica bratov
Učakar 132-134, Ljubljana, z identifikatorjem št. 31.E, podvložek št. 4115/59, k.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 31709/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 79-6611 z dne 30. 1.
1979, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 16, Celje in kupcema
Borico ter Ivanom Nerad, Agrokombinatska
6c, Ljubljana, za triinpolsobno stanovanje
št. 15, v drugem nadstropju stanovanjskega
objekta J 1-2, soseska ŠS 9, Koseze, garažni boks št. 8 v izmeri 15,15 m2, ki leži v kleti
stanovanjskega objekta J 1-2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 31997/2004
Os-6124/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metke Fekonja, Jakčeva 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 36 v tretjem nadstropju, na
naslovu Jakčeva 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 36.E, podvožek št. 1259/36, k.o.
Štepanja vas, dne 28. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 31997/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 225/77 z dne 21. 9. 1977,
sklenjene med prodajalcem Imos, p.o., Ljub
ljana, Trg VII. kongresa ZKJ 1, Ljubljana ter
kupcema Mirzetom in Hadžero Zukanović,
Ižanska 176a, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 36, v tretjem nadstropju stolpnice SO-6, Štepanjsko naselje, v izmeri
41,59 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 4.
1988, sklenjene med prodajalcema Mirzetom in Hadžero Zukanović, Vlahovičeva 2,
Ljubljana ter kupcema Čedom in Nado Marinković, Glinška 5, Ljubljana, za enosobno
stanovanje št. 36, v tretjem nadstropju stolpnice SO-6, Štepanjsko naselje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

Dn 31984/2004
Os-6127/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Šinkovec, Vogelna ulica 10,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 34 v petem nadstropju, na
naslovu Vogelna ulica 10, Ljubljana, z identifikatorjem št. 34.E, podvložek št. 5575/34,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 28. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 31984/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
18. 4. 1990, sklenjene med prodajalcem
Brankom Stibiljem, Vogelna 10, Ljubljana in
kupcema Josipom Puhom, Poljanski nasip
28, Ljubljana ter Bredo Jicha, Poljanski nasip 28, Ljubljana, za enosobno stanovanje
št. 34 v izmeri 37,54 m2, na naslovu Vogelna
10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 26069/2004
Os-6225/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Pugelj, Rjava cesta 2a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na naslovu Rjava cesta 2a, Ljubljana, z identifikatorjem št. 01163/021 in 01163/022, k.o. Slape,
dne 21. 5. 2008, pod opr. št. Dn 26069/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1575 z dne
14. 2. 1973, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39 in kupcema Ludvikom ter Fani Gubanc, Vodice 6 nad Ljubljano, za enosobno
stanovanje v izmeri 38,05 m2,
– aneksa k pogodbi št. 1575 z dne 15. 5.
1974, sklenjenega med GP Obnova Ljub
ljana, Titova 39 in Ludvikom ter Fani Gubanc, Vodice 6 nad Ljubljano, za enosobno
stanovanje št. 58, v četrtem nadstropju,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1.
1981, sklenjene med prodajalcema Ludvikom ter Fani Gubanc, Ljubljana Polje, Rjava
cesta 2a in kupovalko Ano Pugelj, Ljubljana
št. 362, za enosobno stanovanje v četrtem
nadstropju št. 58, v stanovanjskem bloku
S-1 Slape,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
3. 2. 1981, sklenjenega med Ludvikom ter
Fani Gubanc, Rjava cesta 2a, Ljubljana in
Ano Pugelj, Ljubljana Polje št. 362.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 31477/2004
Os-6228/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žunič Franca, Lebanova 36, Novo
mesto, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 10, v mansardi na naslovu
Krimska 16, Ljubljana, z identifikatorjem št.
10.E, podvložek št. 5386/10, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 26. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 31477/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 466-60/92 S.D.
z dne 18. 2. 1992, sklene med prodajalko
Občino Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana in kupovalko Ružo Kubelka, Krimska 16, Ljubljana, za garsonjero v podstrešju objekta Krimska 16 v izmeri 25,80 m2, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

– pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in
uživanja na posameznem delu stavbe št.
05/2-36/78-118 z dne 27. 6. 1968, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center, Kersnikova
6, Ljubljana in kupcema Meto ter Daretom
Bernotom, Kotnikova 2, Ljubljana, za trisobno stanovanje št. 15 v tretjem nadstropju
v izmeri 63,80 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5.
1992, sklenjene med prodajalcem Janezom
Lavtižarjem, Moše Pijadejeva 39a, Ljub
ljana in kupcem Janezom Skubicem Glinška 19, Ljubljana, za trisobno stanovanje št.
15, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše
v Ljubljani, v izmeri 64,16 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 2.
1993, sklenjene med prodajalcem Iskra elektrozveze, Stegne 11, Ljubljana in kupcema
Razijo ter Teomanom Alibegovič, Brilejeva
15, Ljubljana, za poslovne prostore št. 263,
264 in 266, v drugem nadstropju, k.o. Gradiško predmestje 2,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
z dne 26. 3. 1997,
– aneksa št. 2 h kupoprodajni pogodbi
z dne 11. 11. 1997.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
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Dn 19340/2005
Os-6231/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Elizabete Filipi, Ob Ljubljanici 17, Vrhnika, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
št. 44 v kleti, na naslovu Pot na Fužine, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 44.E, podvložek,
št. 1682/44, k.o. Moste, dne 20. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 19340/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 798/86
z dne 20. 10. 1986, sklenjene med prodajalcem Imos p.o., Ljubljana, Trg VII. kongresa
ZKJ št. 1, Ljubljana in kupcema Jurijem ter
Vido Hudnik, Leninov trg 9, Ljubljana, za garažni boks št. 44, v kleti garažnega objekta
Gt2, soseske MS 4,5 Fužine,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1.
1989, sklenjene med prodajalcema Jurijem
ter Vido Hudnik, Leninov trg 9, Ljubljana in
kupovalko Elizabeto Filipi, Ob Ljubljanici 17,
Vrhnika, za garažni boks št. 44, v kleti garažnega objekta Gt2, soseska Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

Dn 26078/2004
Os-6237/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stane Grgić, Ilirska 32, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za sobo št.
20 na terasi, na naslovu Ilirska 32, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 120.E, podvložek št.
2274/38, k.o. Tabor, dne 20. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 26078/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne in prodajne pogodbe z dne
22. 4. 1966, sklenjene med Zavodom za
zadružno gradnjo OLO Ljubljana v stečaju, Trg VII. kongresa ZKJ št. 1, Ljubljana
in s Skladom z urejanje mestnih zemljišč
Občine Ljubljana Center, zastopanem po
Stanovanjskem podjetju Dom, Kersnikova 6,
Ljubljana, za samsko sobo št. 20 v tretjem
stopnišču, lega jug, površina 7,82 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7.
1963, sklenjene med prodajalcem Komunalni sklad občine Ljubljana Center in kupcem Dušanom Postolovićem, Ilirksa 32,
Ljubljana, za sobo št. 20 v izmeri 7,7 m2,
s souporabo sanitarij,
– kupne pogodbe z dne 29. 9. 1966, sklenjene med prodajalcem Dušanom Postolovićem, Ilirska 32, Ljubljana in kupovalko Kristino Brandšteter, Sejenica 1, Velika Loka, za
sobo št. 20, na naslovu Ilirska 32, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

Dn 25400/2004
Os-6242/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Štibler Antona, Ulica bratov Učakar 120,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garažo št. G12 v kleti, na naslovu Ulica
bratov Učakar 120-122, Ljubljana, z identifikatorjem št. 108.E, podvložek št. 3920/60,
k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 25400/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 3.
1989, sklenjene med prodajalcem Mitjo Štrukljem, Glinškova ploščad 1, Ljubljana in kupovalko Darjo Milošič, Ulica bratov Učakar
128, Ljubljana, za garažni boks št. 12 v izmeri 14,55 m2, ki se nahaja v kleti stanovanjske hiše na naslovu Ulica bratov Učakar
120, Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 19. 12. 1991,
sklenjene med Antonom Štiblerjem, Ulica
bratov Učakar 120, Ljubljana in Goranom
ter Tatjano Kajin, Ulica bratov Učakar 128,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

Dn 31507/2004
Os-6234/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jarc Janeza, Tovarniška 23, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za poslovni
prostor št. 63, v drugem nadstropju na naslovu Tržaška 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 214.E, podvložek št. 1038/214, k.o.
Gradišče II, dne 26. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 31507/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

Dn 31473/2004
Os-6240/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mire Schautzer, Kotnikova 2, Ljub
ljana, ki jo zastopa SPL d.d. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na Kotnikovi 2 v Ljubljani, z identifikatorji št. 27.E in 28.E, podvložek št. 2244/13,
k.o. Tabor, dne 26. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 31473/2004, izdalo sklep o začetku
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listine:

Dn 31483/2004
Os-6243/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Juteršek Tomaža, Martinova pot 13,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu
Privoz 3a, Ljubljana, z identifikatorji št. 1.E
in 2.E, podvložek št. 126/1, k.o. Prule, dne
26. 5. 2008, pod opr. št. Dn 31483/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
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pogodbe z dne 13. 12. 1991, sklenjene med
prodajalcem Založniškim podjetjem Mladika p.o., Ljubljana, Šubičeva 10 in kupcem
Avgustom Molkom, privoz 3a, Ljubljana,
za trisobno stanovanje, v stanovanjski hiši
v Ljubljani, na naslovu Privoz 3a, v pritličju,
s površino 66,20 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 7110/2005
Os-6245/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kokalj Milice, Kajuhova 38, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 176 v drugi etaži B, ob Kajuhovi
ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 176.
E, podvložek št. 1639/44, k.o. Moste, dne
2. 6. 2008, pod opr. št. Dn 7110/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 1. 1968, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Črtomirova 10, Ljubljana in
kupcem Jožetom Kastelicem, Proletarska 2,
Ljubljana, za garažni boks št. 176, v garažnem objektu B, v Toplarniški ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 31454/2004
Os-6246/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zavašnik Štefanije, Škerjančeva 4, Ljubljana,
ki jo zastopa SPL d.d. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na
Škerjančevi 4 v Ljubljani, z identifikatorji št.
25.E in 26.E, podvložek št. 1315/13, k.o.
Štepanja vas, dne 26. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 31454/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 153/75 z dne 18. 9. 1975,
sklenjene med prodajalcem Imos – poslovno združenje za industrijsko gradnjo Ljub
ljana, Trg VII. kongresa ZKJ 1, Ljubljana
in kupcem Savske elektrarne n.sol.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, za štiri dvosobna stanovanja v bloku A05-3, Štepanjsko naselje
v Ljubljani;
– menjalne pogodbe z dne 27. 2. 1980,
sklenjene med Jožetom Zavašnikom, Škerjančeva 4, Ljubljana in Savskimi elektrarnami Ljubljana, n.sol.o., Hajdrihova 2, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 16281/2002
Os-6247/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Pernovšek, Trg prekomorskih
brigad 10, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 5, na naslovu Trg prekomorskih
brigad 10, Ljubljana, vl. št. E-30, B-VI, k.o.
Zgornja Šiška, dne 21. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 16281/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6.
1977, sklenjene med prodajalko Ružo Levak,
Za gasilnim domom 9, Ljubljana in kupcem
Pivovarno Union, Celovška 22, Ljubljana, za
enoinpolsobno stanovanje št. 5, v stanovanjskem bloku na naslovu Trg prekomorskih brigad 10, Ljubljana, v izmeri 44,30 m2;
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 21/91
z dne 8. 11. 1991, sklenjene med prodajalko
Pivovarno Union, Pivovarniška 2, Ljubljana
in kupovalko Alenko Cerjanec, Trg prekomorskih brigad 10, Ljubljana, za stanovanje št. 5, v prvem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Trg prekomorskih brigad
10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 21026/2004
Os-6248/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lazanski Roberta, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v izmeri 72,93 m2, z identifikatorjem
št. 01494/160, k.o. Dravlje, dne 28. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 31026/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 27/82
z dne 27. 12. 1982, sklenjene med Giposs
inženiring, Ljubljana in Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi z dne
22. 3. 1984.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 14063/2008
Os-6249/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik

Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Pečnika, Kunaverjeva 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za štirisobno stanovanje št. 712 v sedmem
nadstropju, na Kunaverjevi 8 v Ljubljani,
z identifikatorjem št. 150.E, podvložek št.
2945/133, k.o. Dravlje, dne 2. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 14063/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 78-6156
z dne 10. 4. 1978, sklenjene med prodajalcem Giposs SOZD, Združeno gradbeno
podjetje, Dvoržakova 5, Ljubljana in kupci Francem Mazovcem, Rašiška 6, Ljub
ljana, Marjeto Rutar, Ptujska 17, Ljubljana,
Arturjem Rutarjem, Ptujska 17, Ljubljana
in Matejo Rutar, Ptujska 17, Ljubljana, za
štirisobno stanovanje št. 7/12, v sedmem
nadstropju drugega stopnišča v smeri SJ
stanovanjskega objekta v soseski ŠS-7/1
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 31515/2004
Os-6250/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jožeta in Zofije Pondrk, Polje cesta
XXVI/5c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem št.
00126-001, k.o. Brinje I, dne 28. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 31515/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 102 z dne 6. 10. 1961,
sklenjene med Zavodom za gradnjo objektov družbenega standarda železničarjev
Ljubljana in Jožetom Pondrkom, za stanovanje v družinski vrstni hiši, ki obsega eno
sobo, kuhinjo in pritikline;
– pogodbe št. III-2/C-66/24-64 z dne
11. 6. 1964, sklenjene med izročiteljem Skupnostjo železniških podjetij Ljubljana – Investicijska grupa in prevzemnikom Jožetom
Pondrkom, sprevodnikom postaje Ljubljana,
za stanovanje, ki je bilo zgrajeno na podlagi
pogodbe št. 102 z dne 6. 10. 1961.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 31514/2004
Os-6251/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivanke Kelvišar, Jarška cesta 20,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino na naslovu Jarška 20,
z identifikatorjem št. 00126-010 v izmeri
50,75 m2, k.o. Brinje II, dne 26. 5. 2008,
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pod opr. št. Dn 31514/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 44 z dne 28. 12. 1960,
sklenjene med prodajalcem Zavodom za
gradnjo objektov družbenega standarda
železničarjev Ljubljana in kupcem Stanislavom Kelvišarjem, za stanovanje v družinski
vrstni hiši, ki obsega dve sobi, kuhinjo in
pritikline;
– pogodbe št. III-2/c-66/19-64 z dne
11. 6. 1964, sklenjene med izročiteljem Skupnostjo železniških podjetij Ljubljana – Investicijska grupa in prevzemnikom Stanislavom Kelvišarjem, kurjač sekcija za vleko
Ljubljana, za stanovanje, ki je bilo zgrajeno
na podlagi pogodbe št. 44 z dne 28. 12.
1960.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

knjižne listine, za stanovanje št. 8 v prvem
nadstropju, na naslovu Povšetova 18, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 8.E, podvložek
št. 563/8, k.o. Poljansko predmestje, dne
21. 5. 2008, pod opr. št. Dn 26135/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o odplačanem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in
uživanja na posameznem delu stavbe št.
05/2-36-32-69 z dne 19. 4. 1971, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana Center v redni likvidaciji, Kersnikova
6, Ljubljana in Oskarjem ter Dragico Ličen,
Povšetova 18, Ljubljana, za enoinpolsobno
stanovanje št. 8 v prvem nadstropju, v stolpiču P+6, na Povšetovi 18 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7.
2002, sklenjene med prodajalkama Lidijo
Šega, Jakčeva 43, Ljubljana in Emilijo Ličen Lešnjak, Gotna vas 47, Novo mesto
ter kupcem Privid podjetje za oglaševanje
d.o.o., Rimska 7, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje v stanovanjskem bloku na
Povšetovi 18 v Ljubljani, ki ima št. 8 in leži
v prvem nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008

Dn 31500/2004
Os-6252/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Perko Antona, Papirniški trg 18a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na naslovu Papirniški trg 18a, Ljubljana,
z identifikatorji št. 17.E in 18.E, podvložek
št. 4548/11, k.o. Kašelj, dne 26. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 31500/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o nakupu stanovanja z dne
14. 6. 1968, sklenjene med prodajalcem
GIP Gradis, Korytkova 2, Ljubljana in kupcem Antonom Perkom, Polje 33, Ljubljana,
za dvoinpolsobno stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 67,33 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2008
Dn 11554/2008
Os-6253/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Veronike Bes, Trebinjska ulica 7,
Ljubljana, zanjo Mihael Ber, Trebinjska 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 13 v drugem nadstropju,
na naslovu Trebinjska 7, Ljubljana, z identifikatorjem št. 113.E, podvložek št. 1617/38,
k.o. Brinje I, dne 2. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 11554/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe iz leta 1992, sklenjene med prodajalcem Samoupravno interesno skupnostjo Ljubljana-Bežigrad, Staničeva 41, Ljubljana in kupovalko Veroniko Bes,
Trebinjska ulica 7, Ljubljana, za stanovanje
št. 13, v drugem nadstropju stanovanjskega
objekta na Trebinjski 7 v Ljubljani.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 31707/2004
Os-6254/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivane Prijatelj, Tugomerjeva 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 25 v petem nadstropju, na
naslovu Tugomerjeva 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 29.E, podvložek št. 4506/33,
k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 31707/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 19. 10. 1993,
sklenjene med Ivano Prijatelj, Endlicharjeva
19, Ljubljana in Stanetom Lončaričem, Reboljeva 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
Dn 18470/2007
Os-6286/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice Gajič, Črtomirova 24, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Pregl Peter iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 20 v pritličju, na naslovu Črtomirova 24, Ljubljana, z identifikatorjem št.
20.E, podvložek št. 3674/20, k.o. Bežigrad,
dne 2. 6. 2008, pod opr. št. Dn 18470/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 584/11/91
z dne 17. 12. 1991, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana - Bežigrad, Linhartova
13, Ljubljana in kupovalko Bredo Bradeško,
Črtomirova 24, Ljubljana, za stanovanje
št. 20, v stanovanjski hiši na Črtomirovi 24
v Ljubljani, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008
Dn 26135/2004
Os-6352/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Privid, podjetje za oglaševanje d.o.o.,
Rimska 7, Ljubljana, ki ga zastopa notar
Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
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Dn 29320/2004
Os-6355/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nade Zelinka, Gorenje Blato 102/a, Škofljica, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 9 v 1. nadstropju, na naslovu Trebinjska
ulica 16, Ljubljana, v izmeri 76,97 m2 z ident.
št. 109.E, vpisano v podvl. št. 1550/36,
k.o. Brinje I, dne 6. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 29320/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 1991,
sklenjene med Ljubljansko banko d.d., Ljub
ljana, ki jo zastopa Miro Košak (kot prodajalcem) in Nado Zelinka, Trebinjska 16,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj 109.E, vpisano v podvl. št.
1550/36, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 6586/2006
Os-6400/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ivana Janeza Jazbeca,
Soška ulica 74, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 24 v 2. nadstropju, na naslovu Gerbičeva ulica 49, Ljubljana, v izmeri 64,77 m2,
z identifikatorjem št. 106.E, vpisano v podvl.
št. 5680/27, k.o. Trnovsko predmestje, dne
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13. 6. 2008, pod opr. št. Dn 6586/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 3.
1964, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, ki ga je zastopal direktor Alojz Nebec (kot prodajalcem) in Metalurškim institutom, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Ciril Rekar (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 106.E,
vpisano v podvl. št. 5680/27, k.o. Trnovsko
predmestje,
– kupoporodajne pogodbe z dne 5. 7.
1968, sklenjene med Metalurškim institutom,
Ljubljana, ki ga je zastopal direktor Alojz
Prešern (kot prodajalcem) in Branetom Vovkom, Gerbičeva 49, Ljubljana (kot kupcem)
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 106.E, vpisano v podvl. št. 5680/27, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
Dn 29321/2004
Os-6424/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Apolonije Lavrenčič
Špegel, Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 51.E, vpisani v podvl.
št. 3261/51, v k.o. Dravlje, dne 23. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 29321/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 19. 11. 1979,
sklenjene med Jožetom Maroltom (kot darovalcem) in Darjo Marolt Valant (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 51.E, in je vpisana v podvložku
3261/51, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8.
1980, sklenjene med Darjo Marolt Valant
(kot prodajalko) in Emilom Verkom (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 51.E in je vpisana v podvložku
3261/51, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 1635/2005
Os-6425/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jelke Mendušič, Fabianijeva ulica 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažni
boks št. 11 na naslovu Ulica Pohorskega
bataljona, Ljubljana, v izmeri 12,48 m2,
z identifikatorjem št. 11.E, vpisan v podvl. št.
1436/11, k.o. Brinje I, dne 13. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 1635/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
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listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Ljubljana, ki ga je zastopal
direktor Jože Črnugelj (kot prodajalcem)
in Matijo Hrovatom, Šarhova 24, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 11.E, vpisan v podvl. št.
1436/11, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
Dn 29906/2004
Os-6426/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Bojane Zalar, Prijateljeva 17, Ljubljana, ki jo zastopa SPL Ljub
ljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št.
172/4, v k.o. Prule, dne 22. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 29906/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– menjanlne pogodbe z dne 22. 9. 1986,
sklenjene med Frančiško Tomšič (kot prvo
pogodbeno stranko) in Bojano Zalar (kot
drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 1.E, vpisane
v podvl. št. 172/4, v k.o. Prule,
– aneksa k menjalni pogodbo z dne 23. 9.
1986, sklenjenega med Frančiško Tomšič
(kot prvo pogodbeno stranko) in Bojano Zalar
(kot drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 1.E, vpisano
v podvl. št. 172/4, v k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 31011/2004
Os-6429/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Škrinjar Aljoša, Mazijeva ulica 11,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v izmeri 54,09 m2, z identifikatorjem
št. 3339/18, k.o. Spodnja Šiška, dne 28. 5.
2008, pod opr. št. Dn 31011/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 1589/63-64 z dne
20. 6. 1964, sklenjene med prodajalcem
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška, Celovška 135 in kupcem Francem Mežanom, Grafenauerjeva 1,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje v četrtem
nadstropju desnega stopnišča v Maurerjevi
ulici v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4.
1976, sklenjene med prodajalcema Francem
in Vido Mežan, Sončna ulica, Vir pri Domža-

lah ter kupovalko Marijo Milisavljević, Štefanova 17, Ljubljana, za dvosobno stanovanje
št. 39, v četrtem nadstropju stanovanjskega
stolpiča v Ljubljani, Štefanova 17.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2008
Dn 26137/2007
Os-6463/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ljuboja Stojana, Celovška 264, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Tomaž Mihelčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 594, parc. št. 432, k.o. Dravlje in vl. št.
3350, parc. št. 428, k.o. Dravlje, dne 22. 5.
2008, pod opr. št. Dn 26137/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 3. 5. 2000, sklenjene med Jovanović
Nado in Jovanović Leonidom ter Ljuboja
Stojanom, za garsonjero št. 833, v nastavitvenem centru Šiška, v k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
Dn 6304/2005
Os-6467/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marinkovič Srbislava, Preglov trg
2, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 56, na naslovu Preglov
trg 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 256.
E, podvložek št. 1573/154, k.o. Moste, dne
2. 6. 2008, pod opr. št. Dn 6304/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. 4/5 540/83 z dne 24. 11. 1983,
sklenjene med prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana in kupcema Srbislavom
ter Snežano Marinković, Trg oktobrske revolucije 12, Ljubljana, za stanovanje št. 56,
v petem nadstropju stanovanjskega objekta
ALK-14, v soseski MS 4/5 Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2008
Dn 31244/2004
Os-6468/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Černe Stanislava, Župančičeva 14, Bled, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za parc. št. 2092/15,
vl. št. 2994, k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 6.
2008, pod opr. št. Dn 31244/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 43/85 z dne 15. 2. 1985, sklenjene
med prodajalko Krajevno skupnostjo Ljubo
Šercer, Kebetova 1, Ljubljana in kupcem Stanislavom Černetom, Župančičeva 14, Bled,
za stavbišče z garažo, ki stoji na parc. št.
2092/15, vl. št. 2994, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008

2946/51, k.o. Bežigrad, dne 5. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 9604/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11.
1991, sklenjene med KTL, Kartonaža d.o.o.,
Ljubljana in Taljan Cvetko, Fabianijeva 13,
Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 121.E in je vpisana v podvložku 2946/51, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008

Dn 31695/2004
Os-6469/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavletič Lacko Tjaše, Opekarska
9a, Ljubljana, ki jo zastopa Percom Perdan
Saša s.p. iz Kranja, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 9 v prvem nadstropju, na naslovu Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 109.E, podvložek št. 4115/32, k.o. Zgornja Šiška, dne
28. 5. 2008, pod opr. št. Dn 31695/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 79-6605 z dne 29. 1. 1979, sklenjene
med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljub
ljanska 16, Celje in kupovalko Ivanko Šandrič, Marksova 5, Piran, za stanovanje št. 9
v prvem nadstropju, v smeri E, v stopnišču
J-2, stanovanjskega objekta J 1-2, soseska
ŠS 9 Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 31656/2004
Os-6470/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Rovtarja, Vojkova 73, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem št. 01031-119, k.o. Brinje
I, v izmeri 76,97 m2, dne 28. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 31656/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. BS-3ST-221/81
z dne 18. 2. 1981, sklenjene med prodajalcem SOZD ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5 in kupcema Judito Lipič ter Alojzem
Lipičem, Neubergerjeva 16, Ljubljana, za
stanovanje št. 76, v desetem nadstropju soseske BS-3 Stožice, stolpnica ST-2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 21715/2004
Os-6471/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Vide Zavašnik, Ulica bratov
Učakar 132, Ljubljana, ki jo zastopa Percom
Perdan Saša s.p. iz Kranja, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 6 v pritličju,
na naslovu Ulica bratov Učakar 132, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 5.E, podvložek
št. 4115/5, k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 5.
2008, pod opr. št. Dn 31715/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
79-6590 z dne 17. 1. 1997, sklenjene med
prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska
16, Celje in kupcema Marjeto ter Bogdanom
Perko, Podgorska 38, Ljubljana Šentvid, za
stanovanje št. 6, v pritličju stopnišča stanovanjskega objekta J 1-2, soseska ŠS 9
Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 29805/2004
Os-6474/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Matjaža Malgaja, Tržna
ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah, z ident. št. 7.E
in 8.E, vpisanih v podvl. št. 2192/5, v k.o.
Spodnja Šiška, dne 22. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 29805/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 215/85 z dne 7. 1.
1985, sklenjene med DO Giposs Inženiring,
TOZD Inženiring, n.sub.o. (kot prodajalcem)
in Francem Golorejem (kot kupovalcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št.
7.E in 8.E, vpisano v podvl. št. 2192/5, v k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 9604/2005
Os-6476/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mirjam Košir Vrančić, Tominškova ulica 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 121.E, vpisano v podvl. št.
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Dn 29798/2004
Os-6477/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
predlagatelja Ivana Fleka, Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 17 v pritličju, na naslovu Ane Ziherlove 12, Ljubljana,
v izmeri 55,21 m2, z ident. št. 5.E, vpisani
v podvl. št. 4300/5, k.o. Zgornja Šiška, dne
6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 29798/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
69-2192/I-70 z dne 9. 2. 1970, sklenjene
med SGP Pionir Novo mesto, ki ga je zastopal SG Standard po direktorju Miroslavu
Pleši (kot prodajalcem) ter Ivanom in Marijo
Flek, Gogalova 8, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
5.E in je vpisana v podvložku št. 4300/5, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 31841/2004
Os-6478/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Liberšar Ostaševski Marije, Trebinjska 33, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Aleš Malavašič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo št. 195 v tretjem
nadstropju, na naslovu Vojkova 73, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 195.E, podvložek št. 1434/195, k.o. Brinje I, dne 28. 5.
2008, pod opr. št. Dn 31841/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 177/81 z dne 27. 10. 1981, sklenjene
med prodajalcem DO Giposs inženiring Ljub
ljana, Dvoržakova 5 in kupcem dr. Primožem Schauerjem, Kvedrova 30, Ljubljana,
za garažni boks št. 195, v N 3 etaži garažne
hiše B, k.o. Brinje.
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
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2008

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008

Dn 31144/2004
Os-6480/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Strežek Silve, Scopolijeva ulica 17,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za trisobno stanovanje št. 18, v pritličju stanovanjskega bloka na Scopolijevi 17
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 2057/11.
E, k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 31144/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-853/91 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo in kupovalko Tatjano Lužar, Scopolijeva
17, Ljubljana, za trisobno stanovanje št. 18,
v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Scopolijeva 17, v izmeri 62,90 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008

Dn 31236/2004
Os-6483/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Petrol, slovenska energetska služba d.d.
Ljubljana, Dunajska 50, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 26
na naslovu Šišenska 17, Ljubljana, z identifikatorjem št. 976/43, k.o. Zgornja Šiška,
dne 4. 6. 2008, pod opr. št. Dn 31236/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 7589/59-TV/VA z dne 10. 12.
1959, sklenjene med prodajalcem Zavodom
za stanovanjsko izgradnjo OL Ljubljana, Beethovnova 11, Ljubljana in kupcem Trgovinskim podjetjem Petrol, Cankarjeva 5, Ljub
ljana, za stanovanje v stanovanjskem bloku
2 na Zaloški cesti in bloku B-13 v Šiški.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008

Dn 7223/2008
Os-6482/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Knavsa, Škerjančeva 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 15 v drugem nadstropju,
na naslovu Jakčeva 22, Ljubljana, z identifikatorjem št. 15.E, podvložek št. 1367/15,
k.o. Štepanja vas, dne 29. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 7223/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– prodajne pogodbe št. 0939/01-HB
z dne 21. 10. 1993, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
in kupovako Marino Trofenik, Bilečanska
4, Ljubljana, za trisobno stanovanje št. 15,
v drugem nadstropju stanovanjskega bloka
na Jakčevi 22 v Ljubljani;
– prodajne pogodbe z dne 26. 8. 1997,
sklenjene med prodajalko Marino Trofenik,
Bilečanska 4, Ljubljana in kupcema Matijo ter Marjano Mrzel, Rjava cesta 2b, Ljub
ljana, za trisobno stanovanje št. 15, v drugem nadstropju stanovanjskega objekta na
Jakčevi 22 v Ljubljani;
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
9. 9. 2000, sklenjene med prodajalcema
Matijo in Marjano Mrzel, Jakčeva 22, Ljub
ljana in kupcem Aleksandrom Knavsem,
Škerjančeva 8, Ljubljana, za trisobno stanovanje št. 15, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega objekta na Jakčevi
22 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za

Dn 31360/2004
Os-6484/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Treven Mira, Lavrovec 24, Rovte, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garsonjero
št. 6 v prvem nadstropju, s shrambo v kleti,
na naslovu Vodnikova 4, Ljubljana, z identifikatorjem št. 5.E, podvložek št. 2153/27,
k.o. Spodnja Šiška, dne 4. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 31360/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 108/90 z dne
28. 9. 1990, sklenjene med prodajalko Iskra elektrooptika d.d., Stegne 7, Ljubljana
in kupcem Mirom Trevenom, Vodnikova 4,
Ljubljana, za garsonjero št. 6 in pripadajočo
klet, v skupni površini 31,99 m2, v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Vodnikova 4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 13876/2007
Os-6485/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šafec Barbare, Žaucerjeva 19, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 4 v pritličju s shrambo, na Žaucerjevi 19 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
104.E, podvložek št. 4413/16, k.o. Vič, dne

29. 4. 2008, pod opr. št. Dn 13876/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 131/86-051/1 z dne 7. 11. 1986, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje in
kupovalko Marijo Omahen, Ravbarjeva 3,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 4,
v pritličju stanovanjskega bloka A-3, v izmeri
62,85 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 24881/2005
Os-6522/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ane Marije Remškar Šket, Podpeč 14,
Preserje in Jurija Remškarja, Tržaška 45,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 9 v drugem nadstropju, na
naslovu Tržaška 45, Ljubljana, z identifikatorjem št. 9.E, podvložek št. 4130/9, k.o. Vič,
dne 2. 6. 2008, pod opr. št. Dn 24881/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 583/62
z dne 16. 10. 1962, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana - Vič
Rudnik, Ljubljana in kupcem Bogomirjem
Oblakom, Partizanska 42, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje v drugem nadstropju,
v stanovanjski zgradbi A-6, k.o. Gradiško
predmestje;
– menjalne pogodbe z dne 5. 7. 1989,
sklenjene med Niko Kovačič, Klunova 11,
Ljubljana in Ano Remškar, roj. Šket, Tržaška
45, Ljubljana,
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Dn 17379/2007
Os-6525/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Pušič, stanujoče Ulica Staneta Severja
11, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa notarka Ksenija Košar Bratuša, Cankarjeva ulica 6f, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1759/27, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 17379/2007,
dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 18. 3. 1993,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem IMP Montaža p.o. Maribor, Špelina ulica 2, ki ga je zastopal v.d. direktorja Konrad
Černčič in kupcem Ivanom Krajncem, stanujočim Ulica Staneta Severja 11, Maribor,
s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 27, v IV. nadstropju stanovanjskega
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objekta v Mariboru, Ulica heroja Staneta
Severja 11 in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca ter
– prodajne pogodbe z dne 7. 6. 1993,
sklenjene med prodajalko Sortima d.o.o.
Maribor, Lavričeva ulica 16, Maribor, ki jo
je zastopal direktor Gorazd Ademovič in
kupovalko Jano Waland Kovačevič, stanujočo Igriška ulica 115, Maribor, roj. 28. 2.
1967, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 27, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ulica heroja Staneta Severja 11, stoječe na parc. št.
1847/3, k.o. Spodnje Radvanje in na njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime
kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2008

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2008

Dn 12923/2007
Os-6526/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Kara, stanujočega Cesta XIV. divizije 1,
Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Vesta nepremičnine, Goradana Barač s.p.,
Koroška cesta 10, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št.
1723/40, vl. št. 2193, k.o. Pobrežje, pod
Dn 12923/2006, dne 22. 5. 2008 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
31. 3. 1986, s katero je prodajalec Goran
Djordjevič, stanujoč Gosposvetska cesta 40,
Maribor, kupcu Dragu Karu, stanujočemu
Ulica Mašere in Spasiča 6, Maribor, prodal
garažni boks, stoječ na parc. št. 1723/40,
pripisan vl. št. 2193, k.o. Pobrežje in dovolil
na njem prenos lastninske pravice na ime
kupca.
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 Mariboru
dne 10. 7. 2008
Dn 16129/2005
Os-6527/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Justina, stanujočega Kamniška ulica 28,
Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17b,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1842/36, k.o. Koroška vrata, pod Dn št. 16129/2005, dne
21. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu – prodaji garaže z dne 19. 4.
1971, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Dravograd, ki ga je zastopal
direktor Jože Korošec in kupcem Ivanom
Justinom, stanujočim Cankarjeva ulica 24,
Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
garažno parkirišče z oznako št. 14, v podzemni garaži pri stolpičih št. 3 in 4, ob Ka-

mniški ulici v Mariboru, na parc. št. 155, 115,
116, 152 17/3 in 335, k.o. Koroška vrata.
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 Mariboru
dne 10. 7. 2008
Dn 13613/2006
Os-6528/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Becner Rajh, stanujoče Cankarjeva
ulica 4, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12,
Maribor, po dir. Borisu Faninu, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 1648/22, k.o. Maribor Grad, pod Dn št.
13613/2006, dne 16. 6. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
156/53-91 o prodaji stanovanja z dne 18. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Skupščino
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, ko jo je po pooblastilu zastopala Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
Maribor in glavni direktor Rudi Turk in kupcem Ivanom Krampačem, stanujočim Cankarjeva ulica 4, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 22, v IV. in
V. nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu
Cankarjeva ulica 4, Maribor in dovolila, da
se na njenem kupec vknjiži kot lastnik.
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 Mariboru
dne 10. 7. 2008
Dn 13633/2006
Os-6529/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Peršak, stanujoče Prušnikova ulica 24,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1652/13, k.o. Spodje Radvanje, pod Dn št. 13633/2006, dne
18. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 61/83 z dne 18. 1. 1983,
sklenjene med prodajalko Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je zastopal direktor Ivan Grauf in kupcema Branko Krpan ter
Miranom Krpanom, stanujočih Gregorčičeva
ulica 54, Maribor, s katero je prodajalka kupcema prodala dvoinpolsobno stanovanje št.
274, v II. nadstropju stavbe na naslovu Prušnikova ulica 24, Maribor, stoječe na parc.
št. 1116, k.o. Spodnje Radvanje in dovolila,
da se vknjiži pravica uporabe etažne lastnine v njuno korist.
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
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Dn 15996/2006
Os-6530/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olge Pelcl, Romihova ul. 15, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 3151/10, k.o. Tezno, pod Dn št.
15996/2006, dne 18. 6. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
0615-12/91 z dne 5. 12. 1991, sklenjene
v skladu z določili Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem TAM
Maribor d.d., Ptujska cesta 184, Maribor, ki
ga je zastopal predsednik družbe Maksimiljan Senica in kupcem Brankom Pelclem,
stanujočim Romihova ulica 15, Maribor,
s katero je prodajalec kupcu prodal dvosobno stanovanje št. 10, v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Romihova ulica
15 in dovolil, da se ta vknjiži kot lastnik.
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 Mariboru
dne 10. 7. 2008
Dn 9382/2006
Os-6531/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Frančiške Kogelnik Šušel, Nine Kogelnik in
Rajka Kogelnika, stanujočih Cesta vstaje 51,
Lovrenc na Pohorju, ki jih zastopa notarka
Breda Horvat, Vetrinjska ulica 11, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice tudi na nepremičnini, parc. št. 1007/1, vl. št. 450, k.o.
Lovrenc na Pohorju, pod Dn št. 9382/2006,
dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
16. 1. 1992, med prodajalko Rosvito Kokol,
roj. 15. 3. 1945, stanujočo Oglarska 9, Lovrenc na Pohorju in kupovalko Franjo Kogelnik Šušel, roj. 28. 12. 1947, stanujočo Cesta
vstaje 51, Lovrenc na Pohorju, s katero je
prodajalka kupovalki prodala nepremičnino
– parc. št. 1007/1, pripisano vl. št. 450, k.o.
Lovrenc na Pohorju in na njej dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Maribor
dne 10. 7. 2008
Dn 17672/2006
Os-6625/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Družbe A-MB d.o.o., Jadranska cesta 25, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica
Ksenija Košar Bratuša, Cankarjeva ulica 6f,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
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nepremičnini, podvl. št. 1718/37, k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn št. 17672/2006, dne
2. 7. 2008, izdalo slep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. 85-100/TR-KAL z dne 9. 9.
1967, s katero je prodajalec Podjetje za
visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal v.d. glavnega
direktorja Boris Major, prodal kupcu Avtoobnova podjetju za generalna in srednja popravila avtomobilov, Maribor, Tržaška cesta
109, ki ga je zastopal direktor Franc Žokalj,
enoinpolsobno stanovanje št. 2 v pritličju,
vzhod, vhod B, ob Ulici proletarskih brigad.
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 Mariboru
dne 15. 7. 2008
Dn 16956/2006
Os-6626/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Potočki Silva, stanujočega Cankarjeva ulica
6e, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa
Dodoma d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2305/19, k.o. Tabor,
pod Dn št. 16956/2006, dne 1. 7. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 11.
1992, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalcem Bodočnost, podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov p.o. Maribor, Dalmatinska ulica 1, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Zdenko Mejovšek in kupcem Brankom Šalamunom, stanujočim Ljub
ljanska ulica 31, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 4, v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Ljubljanska ulica 31 in dovolil, da se na njem
vknjiži lastninska pravica na ime kupca.
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 Mariboru
dne 15. 7. 2008
Dn 17395/2006
Os-6629/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja GZ
Maribor – Geodetske dejavnosti d.o.o., Trg
Leona Šturklja 5, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Emil Svetec, Trg
Leona Štruklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št.
1675/36, k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn št.
17395/2006, dne 1. 7. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 386/84
z dne 3. 12. 1984, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji
Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki jo
je zastopal direktor Ivan Grauf in kupcem
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geodetskim zavodom Maribor, Partizanska
cesta 12, Maribor, ki ga je zastopal direktor Dušan Mrzlekar, s katero je prodajalec
kupcu prodal triinpolsobno stanovanje, št.
36 v II. nadstropju, v stanovanjski stavbi na
naslovu Letonjeva ulica 6, Maribor, stoječi
na parc. št. 1126, k.o. Spodnje Radvanje in
dovolil, da se vknjiži pravica etažne lastnine
v korist kupca.
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 Mariboru
dne 15. 7. 2008
Dn 18655/2006
Os-6630/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olivije Hafner, Lackova c. 41f, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 854/2, k.o. Limbuš, pod Dn št.
18655/2006, dne 1. 7. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dodatka z dne 18. 8. 1975,
h kupoprodajni pogodbi z dne 27. 3. 1974,
sklenjenega med Maksom Maričičem, stanujočim Devova 25, Maribor, kot prodajalcem in Andrejem Curkom, stanujočim Igriška 20, Maribor, kot kupce, v katerem sta
prodajalec in kupec natančneje opredelila
kupoprodajno pogodbo, katere predmet sta
tako bili 2/5 nepremičnine vl. št. 854, k.o.
Limbuš, obstoječe iz parc. št. 494/1 in v katerem je prodajalec dovolil, da se vknjiži lastninska pravica na kupca do 2/5 celote.
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 Mariboru
dne 15. 7. 2008
Dn 16537/2006
Os-6926/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vide Riček, stanujoče Ljubljanska ulica 102,
Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Ivan Gorjup, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1934/64, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 16537/2006,
dne 1. 7. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 9. 1979,
sklenjene med prodajalcem Hinkom Kuharičem, stanujočim Goriška ulica 19a, Maribor
in kupcem Friderikom Kokolom, stanujočim
Koseskega ulica 93, Maribor, s katero je
prodajalec kupcu prodal garažni boks št. 63,
v kleti garažne hiše triplex ob Betnavskem
gozdu, Betnavska cesta 125, v Mariboru,
stoječe na parc. št. 817/14, pripisane vl. št.
1706, k.o. Spodnje Radvanje in dovolil, da
se na najem vknjiži lastninska pravica na
ime kupca.
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 Mariboru
dne 18. 7. 2008
Dn 9779/2006
Os-6927/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Branka Kočevarja in Štefanije Kočevar, stanujočih Črtomirova ulica 4, Maribor, ki ju po
pooblastilu zastopa Robert Jaušovec, Ulica
Arnolda Tovornika 8, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 2478/1, k.o. Tabor, pod Dn št. 9779/2006,
dne 6. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 204/94 z dne 15. 7.
1994, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, ki
ga je zastopal direktor Valentin Kropivšek
in kupcema Štefanijo Kočevar ter Brankom
Kočevarjem, stanujočih Črtomirova ulica 4,
Maribor, s katero je prodajalec kupcema
prodal stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske hiše Črtomirova ulica 4, Maribor, stoječe
na parc. št. 15, k.o. Tabor in na njem dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupcev.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2008
Dn 1052/2007
Os-6928/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nevenke Richter Peče, stanujoče Klinčeva
ulica 8, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa
odvetnik Peter Peče, Svetozarevska ulica
10, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, podvl. št. 1779/108, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 1052/2007,
dne 16. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 4. 4. 2000, sklenjene
med SGP Stavbar – Podjetje Visoke gradnje
d.o.o. v stečaju, Maribor, Industrijska ulica
13, ki ga je zastopala stečajna upraviteljica
Irena Lesjak in Zlatorog d.d., Maribor, Ulica
10. oktobra 9, ki ga je zastopala direktorica
Dita Kastelic, s katero sta pogodbenika sporazumno ugotovila, da je bila prva pogodbena stranka investitor stanovanjske zgradbe
v Mariboru, Kardeljeva cesta 63, 73, 77 in
79, stoječe na parc. št. 364 in 370/2, k.o.
Spodnje Radvanje, ter je stanovanja gradila za trg in so bile sklenjene kupoprodajne pogodbe št. 2764-536-13-2/4-RB z dne
19. 6. 1980, št. 2763-536-13-2/4-RB z dne
19. 6. 1980 in št. 2816-536-13-2/4-RB z dne
26. 7. 1980, med prvo pogodbeno stranko
kot prodajalcem in Tovarno Zlatorog n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ulica 23, kot kupcem in
s katero je prva pogodbena stranka dovolila,
da se druga pogodbena stranka vknjiži kot
lastnik na:
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– dvoinpolsobnem stanovanju št. 31,
v VIII. nadstropju vhoda Kardeljeva cesta
69, v izmeri 67,85 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo v izmeri 3,65 m2,
– dvoinpolsobnem stanovanju št. 31,
v VIII. nadstropju vhoda Kardeljeva cesta
73, v izmeri 67,85 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo v izmeri 3,65 m2,
– dvoinpolsobnem stanovanju št. 26,
v VI. nadstropju vhoda Kardeljeva cesta 77,
v izmeri 67,85 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo v izmeri 3,80 m2,
– dvoinpolsobnem stanovanju št. 36,
v VIII. nadstropju vhoda Kardeljeva cesta
69, v izmeri 67,85 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo v izmeri 3,20 m2,
– dvoinpolsobnem stanovanju št. 31,
v VII. nadstropju vhoda Kardeljeva cesta 77,
v izmeri 67,85 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo v izmeri 3,80 m2,
– dvoinpolsobnem stanovanju št. 36,
v VIII. nadstropju vhoda Kardeljeva cesta
77, v izmeri 67,85 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo v izmeri 3,80 m2,
– trisobnem stanovanju št. 37, v VIII.
nadstropju vhoda Kardeljeva cesta 77, v izmeri 76,85 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo v izmeri 3,80 m2 in
– dvoinpolsobnem stanovanju št. 28 v VI.
nadstropju vhoda Kardeljeva cesta 79, v izmeri 67,85 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo v izmeri 4,85 m2.
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 Mariboru
dne 17. 7. 2008

sipa Đurkasa, stanujočega Mejna ulica 57,
Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Borut Zajc, Šestova ulica 2, Ljubljana
ter Sonje Đurkas in Maje Đurkas, stanujočih Mejna ulica 57, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 3220/7, k.o. Pobrežje, pod Dn št.
18063/2007, dne 25. 7. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
2151-452-5/52-2-4-RB/KAL z dne 25. 4.
1977, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, z n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke
gradnje Maribor z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni
direktor Valentin Breznik in kupovalko Metalna, tovarna za investicijsko opremo in
izvajanje inženiringa, Maribor, Zagrebška
cesta 20, ki jo je zastopal glavni direktor
Boris Vadnjal, s katero je prodajalec kupovalki prodal in dovolil vknjižbo lastninske
pravice uporabe na dvosobnih stanovanjih
in njim pripadajočih shrambah v kletnem
prostoru:
– stanovanje št. 1, 2 in 3 v pritličju,
– stanovanje št. 5 in 7 v I. nadstropju,
– stanovanje št. 6 in 13 v II. nadstropju,
– stanovanje št. 14, 15 in 16 v III. nadstropju,
– stanovanje št. 17, 18, 19 in 20 v IV.
nadstropju,
v stanovanjskem objektu na naslovu Mejna ulica 57 v Mariboru, stoječem na parc. št.
3153, k.o. Pobrežje in
– kupoprodajne pogodbe št. 170/91 z dne
23. 12. 1991 ter priloge h kupoprodajni pogodbi (seznam stanovanj), s katero je prodajalka Metalna, strojegradnje, konstrukcije
in montaže, p.o. Maribor, Zagrebška cesta
20, ki jo je zastopal direktor Janez Gajšek,
kupcu SKB Podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Titova 38, ki ga
je zastopal direktor Franci Gerbec, prodala
stanovanja, našteta v prilogi k tej kupoprodajni pogodbi, med drugim tudi dvosobno
stanovanje št. 7 v I. nadstropju, na naslovu
Mejna ulica 57, Maribor, k.o. Pobrežje in na
njem dovolila vknjižbo lastninske pravice na
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
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 Mariboru
dne 6. 8. 2008

Dn 3748/2008
Os-6929/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Josipa Novačana, Janežičeva ul. 10,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1381/2, k.o. Maribor-Grad, pod Dn št. 3748/2008, dne 10. 7.
2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa k menjalni pogodbi z dne 13. 12. 1993,
sklenjenega dne 15. 4. 1998, v katerem so
podpisniki Dušan Stokanič, Ruža Stokanič
in Rastislav Novačan, navedli, da je prišlo
pri zapisu priimkov Stokanič v menjalni pogodbi do napake, ker je bil priimek Stokanovič in se zaradi tega spremeni zemljiško
knjižno dovolilo v menjalni pogodbi, ki odslej
pravilno glasi, da Stokanič Dušan in Ruža
Stokanič dovoljujeta, da se pri njunem dvosobnem stanovanju št. 2, v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Maistrova ulica 21a, ki leži na parc. št. 979, pripisano
v vložni št. 835, k.o. Maribor – grad, vknjiži
lastninska pravica za Rastislava Novačana, Rastislav Novačan pa dovoljuje, da se
pri njegovem enoinpolsobnem stanovanju
št. 61, v IV. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Radvanjska 63, ki stoji na parc.
št. 80/5, vložna št. 1276, k.o. Spodnje Radvanje, vknjiži lastninska pravice za Dušana
Stokanič in Ružo Stakanič, za vsakega do
ene polovice.
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 Mariboru
dne 25. 7. 2008
Dn 5317/2004
Os-6940/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Aleksandre Žnidaršič-Batič, Bevkova 3,
Maribor, ki jo zastopa odv. Andrej Kac iz
Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 3425/54, k.o. Tezno,
pod Dn št. 5317/2004, dne 15. 7. 2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 446/93-SPS z dne 8. 10.
1993, s katero je prodajalec Trgovsko podjetje Kvit d.d., Gosposka 8–10, Maribor, ki
ga je zastopal v.d. direktorja Štefan Jambrošič, prodal kupovalki Olgi Vodušek-Šprajc,
EMŠO 1301955505143, stanovanje št. 52,
v VI. nadstropju stanovanjske hiše, Bevkova
ul. 3, Maribor, stoječe na parc. št. 0418/002,
vl. št. E001, k.o. Tezno in na njem dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke.
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 Mariboru
dne 31. 7. 2008
Dn 1747/2007
Os-6994/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Karla in Jožice Vajda, stanujočih Jezdarska ulica 8, Maribor, ki ju zastopa odvetnik
Erik Kralj, Partizanska cesta 12, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 2082, vl. št. 1370, k.o. Studenci,
pod Dn št. 1747/2007, dne 23. 7. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe,
sklenjene dne 24. 6. 1992, med izročevalko
Genovefo Klemenčič, roj. 3. 1. 1915, stanujočo Maribor, Filipičeva 33 in prevzemnikom
Jožico Vajda, roj. 25. 1. 1933 in Karlom
Vajda, roj. 21. 10. 1936, oba stanujoča Maribor, Jezdarska ulica 8, s katero je izročevalka prevzemnikoma izročila svoj delež, ki je
predstavljal 1/2 od celote, na parc. št. 2082,
pripisani vl. št. 1370, k.o. Studenci in na
njem dovolila vknjižbo lastninske pravice za
vsakega do 1/2 oziroma 1/4 od celote.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2008
Dn 18063/2007
Os-6995/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jo-
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Dn 1756/2006
Os-6924/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1756/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 13. 6. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na nepremičnino z oznako 29.E, stanovanje št. 29 v 4.
nadstropju, Cesta v Staro vas 5, Postojna,
v izmeri 85,62 m2, vpisano v vl. št. 2975/30,
k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na soinvestitorsko pogodbo št. 030/20-20/82,
z dne 19. 1. 1982, sklenjeno med investitorjem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Občine Postojna in med soinvestotrjema Lenassi Ivanom ter Lenassi Antonijo, Šmihel
pod Nanosom 30, Hruševje.
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Vknjižba se zahteva v korist Igorja Stegela, roj. 22. 8. 1960, Cesta v Staro vas 5,
Postojna, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičninah se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitve se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 13. 6. 2008
Rz 129/06
Os-5929/08
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine Sežana, z dne 6. 6. 2006, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer
parc. št. 1274/30, 1280/205 in 2300/96, vse
k.o. Lokev.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 6. 2008
Dn 1903/2008
Os-6285/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Shkurte
Ahmetaj, Šercerjeva cesta 17, Velenje, ki
jo zastopa Bremis d.o.o., Cesta Františka
Foita 2, Velenje, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 3 z dne 24. 12. 1992,
o prodaji stanovanja št. 14, v stanovanjski
hiši na Šercerjevi cesti 17, Velenje, v skupni
izmeri 87,11 m2, ki je bila sklenjena med prodajalcem Naš Čas d.o.o., Velenje, zastopanem po direktorju Borisu Zakošku in kupcem
Brankom Krajncem, EMŠO 2802956500202,
stanujočim Šercerjeva cesta 17, Velenje.
Stanovanje je v zemljiški knjigi tega sodišča vpisano pri vl. št. 3366/14, k.o. Velenje,
z oznako 14.E, stanovanjski del stavbe v 4.
etaži, Šercerjeve cesta 17, Velenje, v velikosti 90,60 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Shkurte Ahmetaj, EMŠO
2909984959945, iz Velenja, Šercerjeva cesta 17, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Shkurte Ahmetaj, Šercerjeva cesta
17, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 7. 2008
Dn 2694/2008
Os-6456/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Sonje
Sopolšek, Kardeljev trg 2, Velenje in Patricije Grosman, Koželjskega 5, Velenje, ki
ju zastopa Bremis d.o.o., Cesta Františka
Foita 2, Velenje, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1348/06/93-A z dne
8. 7. 1993, o prodaji stanovanja št. 1, v pritličju stanovanjske hiše na Šlandrovi cesti
22, Velenje, v skupni izmeri 79,14 m2, ki je
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bila sklenjena med prodajalcem Rudnikom
lignita Velenje, zastopanem po članu PO
Jaku Luknerju, dipl. soc. in kupcem Francijem Lipovškom, EMŠO 0311951500246,
Šlandrova cesta 22, Velenje.
Stanovanje je v zemljiški knjigi tega sodišča vpisano pri vl. št. 3369/2, k.o. Velenje,
z oznako 2.E, stanovanjski del stavbe v 1. in
2. etaži, Šlandrova cesta 22, Velenje, v velikosti 100,03 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Sonje Sopolšek, Kardeljev trg 1,
Velenje, EMŠO 2806953505012 in Patricije
Grosman, Koželjskega 5, Velenje, EMŠO
1007975505055, za vsako do ene polovice.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Sonje Sopolšek, Kardeljev trg 1,
Velenje in Patricije Grosman, Koželjskega
5, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 7. 2008
Dn 681/2008
Os-6201/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, je
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Tekavc Ludvika, Logatec, Tomšičeva 1, dne
4. 6. 2008 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o oddaji zemljišča v uporabo
z dne 15. 11. 1983, sklenjene med Občino
Logatec, zanjo Samoupravna komunalno
cestna skupnost Občine Logatec, ki jo je
zastopal predsednik skupščine Kranjc Pavel, dipl. ing. in Troha Pavlom, Ob potoku
11, Vrhnika. Predmet pogodbe je bila parc.
št. 1554/41, travnik v izmeri 144 m2, k.o.
Blekova vas,
– kupoprodajne pogodbe, z dne 23. 5.
1986, sklenjene med Troha Dušanom, roj.
15. 4. 1937, Vrhnika, Ob potoku 11, kot prodajalcem in Tekavc Marijo, roj. 1919, Logatec, Za železnico 7.
Predmet pogodbe je bila parc. št.
1554/41, vrt v izmeri 144 m2, k.o. Blekova
vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ludvika Tekavca, roj. 7. 7. 1948,
Logatec, Tomšičeva ulica 1, do celote.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe o oddaji zemljišča v uporabo z dne 15. 11. 1983 in kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 5. 1986, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 7. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 8390/2008
Os-6452/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Irena Knap, Verovškova ulica 60b,

Ljubljana, proti dolžniku Edinu Bekriću, Pucljeva ulica 2, Velike Lašče, zaradi izterjave
884,33 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Edinu Bekriću, Pucljeva ulica 2,
Velike Lašče, 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
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Biserka Avsec, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2008
I P 534/2008
Os-6931/08
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 30. 4.
2008, na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena ZPP (Ur. l. RS, št. 26/99 in 96/02),
v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana
(spor se nanaša na OE Kranj), Bleiweisova
20, Kranj), zoper toženo stranko Simono
Confidenti, Gregorčičeva 26, Maribor, zaradi
plačila 820,51 EUR, toženi stranki Simoni
Confidenti postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Matjaža Jugovca iz Maribora,
Partizanska 13a.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2008
P 130/2008
Os-6455/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi P 130/2008, po tožbi tožeče stranke Slovenskega zavarovalnega
združenja, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
zoper toženo stranko Borisa Šardija, nazadnje stan. Ul. Veljka Vlahoviča 37, Maribor,
zaradi plačila 1.180,70 EUR, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku tožencu, ki je neznanega prebivališča, postavilo za začasno zastopnico, odvetnico Darjo Lazar, Rozmanova 32a, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese toženca v tem postopku, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je tožencu postavil skrbnika oziroma dokler tožena stranka ne bo nastopila pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 7. 2008
P 31/2008
Os-6293/08
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj, v pravdni zadevi tožeče
stranke Antona Sedmaka, Juršče 66, Pivka,
zoper tožene stranke: 1. Česnik Ivan, pok.
Antona, Drskovče 16, 6257 Pivka, 2. Česnik Frančiška, pok. Antona, Drskovče 16,
6257 Pivka, 3. Česnik Alojz, pok. Antona,
Drskovče 16, 6257 Pivka, 4. Česnik Vida,
pok. Antona, Drskovče 16, 6257 Pivka, 5.
Česnik Štefanja, pok. Antona, Drskovče 16,
6257 Pivka, 6. Česnik Pavel, pok. Antona,
Drskovče 16, 6257 Pivka, 7. Česnik Anton,
pok. Antona, Drskovče 16, 6257 Pivka, za-
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radi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve z.k. listine (pcto 1.500 EUR), izven
naroka dne 22. 5. 2008 sklenilo:
toženim strankam Česnik Ivanu, pok.
Antona, Drskovče 16, 6257 Pivka, Česnik
Frančiški, pok. Antona, Drskovče 16, 6257
Pivka, Česnik Alojzu, pok. Antona, Drskovče
16, 6257 Pivka, Česnik Vidi, pok. Antona,
Drskovče 16, 6257 Pivka, Česnik Štefanji,
pok. Antona, Drskovče 16, 6257 Pivka, Česnik Pavlu, pok. Antona, Drskovče 16, 6257
Pivka in Česnik Antonu, pok. Antona, Drskovče 16, 6257 Pivka, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Uroš Milost, Ljubljanska
5/a, 6230 Postojna.
Začasni skrbnik odv. Uroš Milost ima
v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasni zastopnik bo
zastopal tožene stranke vse dotlej, dokler
tožene stranke oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
O ostavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ta oglas pa se objavi tudi na oglasni deski Okrajnega sodišča v Postojni.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 22. 5. 2008

biva na neznanem naslovu. Sodišče zato
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedeno dedinjo in morebitne
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do zakonitega dedovanja, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga in na podlagi izjave
postavljenega skrbnika, ki bo postavljen
v tem postopku.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 6. 2008

In 323/2006
Os-3400/08
To sodišče je po sodnici Valeriji Matvos
Jeromel, v izvršilni zadevi upnika mld. Mitja
Klinc, Celjska cesta 34, Slovenj Gradec, ki
ga zastopa mati Tatjana Rutnik, oba zastopana po odvetnici Andreji Pikl iz Slovenj
Gradca in pridruženem zadevam: 1. Tatjana
Rutnik, Celjska cesta 34, Slovenj Gradec
in 2. Mitja Rutnik, Celjska cesta 34, Slovenj Gradec, oba zastopana po odvetnici
Andreji Pikl iz Slovenj Gradca, proti dolžniku
Rolandu Klincu, brez stalnega prebivališča
v Sloveniji, zaradi izterjave terjatve s pp,
na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka
82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ,
sklenilo:
dolžniku Rolandu Klincu, brez stalnega
prebivališča v Sloveniji, se v izvršilnem postopku, ki se vodi pod opr. št. In 323/2006
in pridruženim zadevam In 324/2006 ter
In 247/2007, kot začasna zastopnica postavi odvetnica Andreja Pikl, Šolska ulica 9,
Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 3. 2008
I 494/2006
Os-5539/08
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnika Diners Club SLO d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Župevec Bojan, Hrvatski trg 3, Ljubljana,
proti dolžnici Rosani Medija-Cukjati, Novi
trg 16, Celje, zaradi izterjave 2.535,83 EUR
sklenilo:
dolžnici Rosani Medija-Cukjati, Novi trg
16, Celje, se v tem izvršilnem postopku po-

stavi začasnega zastopnika, odv. Danijela
Brtonclja.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obresti CSD Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler ona ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. 4. 2008

Oklici dedičem
D 262/2007
Os-6140/08
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku
zapuščinski postopek po pok. Slapar Mirku,
roj. 29. 3. 1952 in umrlem 25. 11. 2007, nazadnje stan. Poreber 9, Kamnik, državljanu
Republike Slovenije.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev tete
in strici zapustnika oziroma v primeru, da je
kateri od njih pokojen, pridejo v poštev kot
dediči njegovi potomci (bratranci in sestrične
zapustnika).
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva zgoraj navedene osebe oziroma vse druge osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, 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 Kamniku
dne 23. 6. 2008
D 39/2006
Os-6519/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Gorše Mariji, hčerki Franca, roj. 11. 7. 1923, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči
Rakitnica 29, umrli 26. 10. 2001 v Dolenji
vasi.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da so zakoniti dediči v tem zapuščinskem postopku tudi otroci pred zap.
umrlega zap. brata Gorše Janeza, ki pa
živijo na neznanih naslovih v ZDA. Sodišče
s tem oklicem poziva zap. nečake in nečakinje, da se v roku enega leta od objave tega
oklica, oklica na spletni strani tukajšnjega
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 7. 2008
D 165/2008
Os-6258/08
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Černe Janezu, rojenem 14. 5. 1942, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Alpska cesta 7, Bled.
Kot zakoniti dedič zapustnika pride v poštev tudi njegova hči Pausner Barbara, ki

Stran

DD 184/07
Os-6933/08
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je
v teku zapuščinski postopek po pok. Bazelj
Alojziju, roj. 14. 6. 1903, nazadnje stanujočem Cesta 9. avgusta 42, Zagorje ob Savi,
umrlem dne 10. 12. 1983.
Kot dedinja po navedenem pokojniku pride v poštev tudi njegova žena Bazelj Martina, roj. 2. 11. 1902, nazadnje stanujoča
Cesta 9. avgusta 42, Zagorje ob Savi, umrla
dne 27. 8. 1990.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Bazelj Alojziju po vstopni pravici namesto pokojnikove
žene Bazelj Martine, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Trbovljah, v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 7. 2008

Oklici pogrešanih
N 14/2008
Os-5912/08
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru,
zaradi razglasitve pogrešane Ivane Maznik,
Zagrajec 36, Komen, za mrtvo.
Pogrešana Ivana Maznik, roj. Žigon, je
bila po podatkih iz RMK Komen, letnik 1892,
stran 52, zap. št. 23, rojena 26. 2. 1892
v Ivanjem Gradu 36 (sedaj Zagrajec). Iz
poročne matične knjige izhaja, da je Ivana
Maznik, roj. Žigon, dne 24. 7. 1920 v Komnu sklenila zakonsko zvezo s Francem
Maznikom.
Po izjavah vaščanov je imenovana živela
v Argentini in se od tam ni več vrnila. Njen
mož Maznik Franc pa se je leta 1955 vrnil
iz Argentine (V. Constitucio Rozario, Santa
Fe) v Zagrajec in dne 28. 11. 1978 umrl
v Sežani.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 6. 2008

Stran
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Kovačič Tanja, Ulica Gradnikove brigade
19, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
POL-01 968. gnk-298361
Turecki Danijel, Kaplja vas 55, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500025687, izdala
zavarovalnica KD življenje. gny-298497

Spričevala preklicujejo
Agović Edin, Groharjeva ulica 16,
Kamnik, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2004. gnu-298476
Ahmemulić Omer, Kajuhova ulica 42,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnk-298386
Ajdišek Irena, Videm 41/b, VidemDobrepolje, spričevalo o končani OŠ Videm
Dobrepolje. gnj-298487
Albreht Tomaž, Šegova 18, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra Novo mesto – tehniška gimnazija,
št. I/T6-172, izdano leta 2003 in 2004.
gnu-298401
Ambrož Edin, Most na Soči 24/c, Most
na Soči, maturitetno spričevalo Gimnazije
Tolmin, izdano leta 2008. gny-298322
Ambrož Tjaša, Na Klisu 8, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika SCPET Ljubljana,
izdano leta 2005 in 2006. gnb-298470
Babič Barbara, Ulica Vena Pilona 18,
Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1995. gnz-298346
Balantič Špela, Čanje 15, Blanca,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2005. gnq-298305
Balon Jasmina, Cesta v Gorice 25,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za usposabljanje invalidne mladine v
Kamniku. gnl-298285
Bašič Peter, Stritarjeva ulica 2, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 1995. gnw-298324
Batič Monika, Branik 207, Branik,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 2003. gny-298251
Bečaj Vili, Vojkovo nabrežje 31/a, Koper
– Capodistria, diplomo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske šole v Kopru.
gno-298382
Belhar Peter, Stara Fužina 65, Bohinjsko
jezero, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za živinorejske veterinarke tehnike
Ljubljana, izdano leta 1975 in 1976.
gng-298440
Bone Kristina, Bevkova ul. 3, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Nova Gorica, izdano leta 2008.
gnh-298314
Bošnik Grega, Vrhe 59/a, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Splošne in
strokovne gimnazije v Velenju, izdano leta
2003. gnq-298480

Bratkič Gregor, Levstikova ulica 1,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1. do 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 2004 – 2007. gnc-298419
Brodar Anton, Gajeva ulica 14,
Preserje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil v Ljubljani.
gnt-298327
Brunec Petra, Rakičan, Mladinska
9, Murska Sobota, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2004.
gnt-298502
Brunec Petra, Rakičan, Mladinska 9,
Murska Sobota, maturitetno spričevalo
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2004.
gnu-298501
Bukovšek Boris, Jagodje 36/a, Izola –
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro in računalniške šole Maribor, izdano
leta 1993. gnv-298250
Bušič Špela, Župančičeva 1, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske in
aranžerske šole Ljubljana. gnu-298326
Casagrande Nina, Murova 17, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2001. gnq-298330
Ceglar Urša, Prešernova cesta 8/a,
Radomlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kamnik, izdano leta 2001. gnl-298289
Cimerman Tomaž, Stojnci 84, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2005 in 2006. gnn-298433
Červ Roman, Zapuže 6/a, Ajdovščina,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1977. gni-298463
Červ Roman, Zapuže 6/a, Ajdovščina,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1978. gnh-298464
Dinić Doris, Verd 94, Vrhnika, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gno-298457
Dolamič Branka, Dramlje 9/b, Dramlje,
spričevalo 3. letnika SŠBK Celje, izdano leta
1983. gno-298357
Dolgan Gabrijela, Dolnje Ležeče 25,
Divača, spričevalo Srednje zdravstvene
šole Piran, izdano na ime Tuta Gabrijela.
gnx-298498
Drev Rok, Lokovina 22/c, Dobrna,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje gostinske šole v Celju,
izdano leta 2006. gnd-298268
Drnovšek Nika, Ižanska cesta 240,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gnz-298496
Durmiši Muniš, Veliki vrh pri Šmarju 103,
Šmarje-Sap, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici,
izdano leta 1970. gni-298413
Džolić Suzana, Preglov trg 12, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gns-298428
Đukić Zoran, Dimnikarska 8, Koper –
Capodistria, diplomo Srednje kovinarske
in prometne šole Koper, izdana leta 1984.
gnk-298261

Erkić Aleksandra, Medno 38, LjubljanaŠentvid, izkaz o uspehu in vedenju OŠ
Riharda Jakopiča v Ljubljani. gnk-298336
Ferlan Marko, Škapinova 13, Celje,
zaključno spričevalo Šolskega centra Celje
– smer strojni tehnik, izdano leta 2001.
gno-298407
Fideršek Silva, Žabjak 4/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Poklicne živilske šole.
gnv-298500
Fischer Damian, Pomjan 1, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
z italijanskum učnim jezikom Gian Rinaldo
Carli Koper, izdano leta 1994. gnj-298462
Fujan Maruša, Tomšičeva 11, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednješolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik Rudo, izdano leta
2004. gnn-298358
Gajšek Vid, Tesarska ulica 16, Ljubljana,
indeks, Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnu-298276
Gasser Tea, Kovorska cesta 57, Tržič,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996,
izdano na ime Bertocelj Tea. gny-298272
Gerečnik Mateja, Cesta 9. avgusta
78, Zagorje ob Savi, zaključno spričevalo
Srednje naravoslovno matematične šole
Trbovlje, izdano leta 1990. gnm-298338
Gjurin Andrej, Ulica Josipa Ogrinca 1,
Kamnik, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2007. gnp-298456
Glavač Andraž, Slomškova ulica 17,
Ljubljana, indeks, št. 20200062, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-298308
Glušič Andrej, Blagovica 14, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška. gnk-298365
Golinar Luka, Tomaj 10, Dutovlje,
spričevalo 7., 8. in 9. razreda OŠ
Dutovlje, izdano leta 2005, 2006 in 2007.
gnc-298244
Gorenčič Robert, Trebča vas 6/a,
Dvor, spričevalo 3. letnika Gostinske šole
– gostinski tehnik, izdano leta 2003.
gnn-298483
Grebenc Dejan, Prešernova ulica 32,
Trebnje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano
leta 2001 in 2002. gnv-298475
Groznik Simon, Miška 2, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1995. gni-298438
Hostnik Meta, Ješovec 12, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje
– center, izdano leta 2007. gny-298347
Hrovat Andreja, Trebinjska 14, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnw-298374
Hrovat Andreja, Trebinjska 14, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnr-298379
Japelj Klavdija, Bevke 153, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 2007.
gni-298313
Jelisavac Matjaž, Archinetova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Maksa
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Pečarja v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnz-298271
Jenko Simona, Rojčeva ulica 026,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2006. gnj-298237
Jerak Lara, Ulica OF 10, Trzin, spričevalo
9. razreda OŠ Trzin, izdano leta 2007.
gne-298292
Jukić Anamarija, Tomažičeva ulica 038,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2008.
gng-298490
Jureš Tamara, Trg golobarskih žrtev 52,
Bovec, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. letnika SŠOF v Ljubljani, izdano leta 2008
in 2007. gnd-298443
Jurić Damir, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
spričevalo
poklicne
mature
SCPET
Ljubljana, izdano leta 2007. gno-298482
Kac Aleksander, Hranilniška ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1987.
gnp-298356
Kalinski Peter, Rožna ulica 26, Šenčur,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2006. gng-298415
Karnar Uroš, Rudniška ulica 7, Kamnik,
indeks, izdala Srednja strojna in usnjarska
šola Domžale. gnx-298398
Kastelic Gregor, Velika Loka 65, Velika
Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1995
in 1996. gnr-298279
Katern Vesna, Pod gozdom, cesta V/25,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Poklicne
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Rupnik Vesna. gnr-298354
Kerin Matej, Turopolje 30, Šentjernej,
spričevalo 3. in 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2002 in
2003. gnv-298400
Keržan Tjaša, Belokranjska ulica 4,
Ljubljana, spričevalo poklicne mature
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnn-298333
Knavs Alojz, Županje njive 28, Stahovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil, izdano leta 1974.
gns-298503
Koglot Andi, Cankarjeva 84, Nova
Gorica, spričevalo 2. letnika SETŠ Nova
Gorica, izdano leta 2006. gnr-298454
Kolmanič Filip, Celovška cesta 53,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ivančna Gorica. gnc-298269
Kostanjevec
Maks,
Ul.
1. junija
34/a, Trbovlje, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008.
gnf-298316
Kostić Irena, Cesta dveh cesarjev 106/l,
Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2004 in
2007. gnp-298431
Kovač Sandra, Gračišče 26/b, Gračišče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za zdravstvo Izola. gnv-298325
Kovačič Klemen, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine
Ljubljana, izdano leta 2005. gnb-298445
Kovačič Klemen, Preglov trg 6, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 2. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2007. gnz-298446
Kozin Petra, Trg zbora odposlancev 5,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
frizerske šole, izdana leta 1999, 2000 in
2001. gnx-298423

Mlakar Tadeja, Ulica Hermana Potočnika
17, Ljubljana, spričevalo 3. in 6. razreda
glasbene šole Moste-Polje, izdano leta
2004, 2007. gnt-298452
Mlinar Petra, Gasilska ulica 8, Žiri,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnm-298434
Mohorič Mojca, Rabelčja vas 18/a, Ptuj,
indeks, št. 21030438, izdala FDV v Ljubljani.
gnj-298387
Mom Natalija, Fram 51, Fram, spričevalo
4. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta
2002. gnx-298348
Mrhar Peter, Ulica Andreja Gabrščka 76,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu Tehniškega srednješolskega centra
Branko Brelih Nova Gorica, izdano leta
1984. gnx-298473
Murko Dejan, Ložarjeva 36, LjubljanaČrnuče, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2003. gny-298422
Muženič Mojca, Kraljeva 19, Koper –
Capodistria, diplomo Srednje ekonomske in
družboslovne šole Koper, izdana leta 1989.
gny-298297
Oblak Nada, Hotovlja 58, Poljane nad
Škofjo Loko, indeks 3. in 4. letnika Upravno
administrativne šole Kranj. gnh-298239
Oprešnik Vesna, Partizanska 4, Mežica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2000. gnl-298460
Oražem Aleš, Opekarska cesta 34,
Ribnica, spričevalo o poklicni maturi Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo
Ljubljana, izdano leta 2004. gnw-298378
Osterman Robert, Stiška vas 19, Cerklje
na Gorenjskem, diplomo Srednje šole
elektrotehniške kovinarsko predelovalne
usmeritve Kranj, izdana leta 1987, št. I/1181.
gnh-298418
Petrina Helena, Ljubgojna 23, Horjul,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnc-298394
Petrina Helene, Ljubgojna 23, Horjul,
maturitetno spričevalo, obvestilo o uspehu
pri maturi in spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani. gnj-298312
Pevec Anton, Prožinska vas 6, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šoferske šole ŠCBK Celje, izdano leta 1969.
gng-298294
Pezdir Matjaž, Ulica Iga Grudna 19,
Ljubljana, indeks Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani. gnj-298337
Pirc Jaka, Cesta Staneta Žagarja 40,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Kranju, izdano leta
2007. gng-298390
Plešivčnik Jerneja, Na Šancah 30,
Ravne na Koroškem, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo. gnb-298320
Plevnik Maja, Lenartova 3, Mežica,
spričevalo od 1. do 3. letnika Trgovske šole.
gnc-298319
Plevnik Maja, Lenartova 3, Mežica,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole. gnd-298318
Plohl Milan, Grlinci 3/a, Juršinci,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Poklicne in tehniške kmetijske šole
Ptuj. gnl-298260
Pokrivač Tilen, Ciril Metodova ulica 3,
Gornja Radgona, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer,
izdano leta 2000 in 2001. gni-298288
Polanec Adrien, Kamnikarjeva ulica 11,
Škofljica, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gnl-298360

Kozlevčar Špela, Veliko Trebeljevo 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gnd-298468
Kralj Renata, Mariborska ulica 12,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika CDI
Univerzum Ljubljana. gnz-298246
Križ Špela, Glavni trg 1, Novo mesto,
maturitetno spričevalo, spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta
2000 in 2001. gnf-298391
Križ Špela, Glavni trg 1, Novo mesto,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2001. gnb-298420
Križaj Primož, Strahinj 88, Naklo,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2005
in 2007. gne-298392
Križnik Manca, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, spričevalo 4. letnika ŠCPET,
izdano leta 2008. gnz-298471
Kuk Alan, Partizanska ulica 20/b, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje tehnične šole v Kopru, izdano leta
2004 in 2005. gnd-298343
Kuk Alan, Partizanska ulica 20/b, Koper
– Capodistria, spričevala od 1. do 4. letnika
Srednje tehniške gimnazije in poklicne šole
Koper, izdana leta 2002, 2003, 2004 in
2005. gnm-298459
Lesica Andraž, Tomišelj 41/b, Ig,
spričevalo o poklicni maturi in obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdana leta 2002.
gnh-298389
Lin Xiao, Pot na Mah 18, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Aškerčeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnb-298370
Lipej Mateja, Bračna vas 8/a, Bizeljsko,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2004.
gnd-298243
Lozar Dalibor, Grgar 64/c, Grgar,
spričevalo o končani OŠ Solkan, izdano leta
1993. gnz-298296
Lubej Iztok, Goriška 1, Celje, spričevalo
o zaključnem izpitu Gradbene šole v Celju.
gnn-298283
Lušina Grega, Dražgoše 34/a, Železniki,
indeks, št. 22069250, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gni-298363
Lužar Sanja, Preserje 54/C, Preserje,
indeks, št. 21030384, izdala FDV v Ljubljani.
gns-298403
Macedoni Luka, Neubergerjeva ulica
20, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2007 in 2008. gnx-298273
Maček Mihela, Petkovec 43, Logatec,
spričevalo 2. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2006 in 2008. gnx-298373
Marič Alen, Šared 30/b, Izola – Isola,
spričevalo Srednje gostinske šole Izola,
izdano leta 2008. gnw-298499
Marinko Primož, Kokra 56, Kranj,
indeks, št. 180507732, izdala FF v Ljubljani.
gne-298417
Maučič Plajnšek Ivana, Zakl 31/a,
Podlehnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor, št. ITS/12-743, izdano leta 1995, izdano na ime
Maučič Ivana. gng-298315
Mede Tina, Društvena ulica 19, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vodmat, izdano
leta 2007. gng-298265
Miklič Blaž, Popovičeva 4, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika SŠER v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnw-298453
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Poljanšek Tina, Za gradom 12, Idrija,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jurija
Vega Idrija, izdano leta 2002 in 2003.
gnr-298458
Poljšak Marjetka, Vrtovče 25, Branik,
spričevalo 3. letnika SETŠ Nova Gorica,
izdano leta 2000. gnw-298424
Poljšak Marjetka, Vrtovče 25, Branik,
spričevalo 4. letnika SETP Nova Gorica,
izdano leta 2001. gnv-298425
Praščević Duško, Sorška ulica 1, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 2002 in 2003.
gnm-298234
Prkič Matej, Stara ulica 14, Murska
Sobota, indeks, št. 29007459, izdala
Naravoslovnotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnr-298479
Prohinar Anže, Gerbičeva 31, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje Agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnr-298254
Pugelj Gregor, Lipa 1a, Struge, spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok v Lj., izdano leta 2004, 2005, 2006.
gnu-298376
Puglej Gregor, Lipa 1a, Struge,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnt-298377
Pukart Nika, Varpolje 32, Rečica ob
Savinji, spričevalo 3. letnika Srednje
medijske in garfične šole Ljubljana, izdano
leta 2006. gnt-298402
Puškarić Nives, Pot v Podgorje
29 D, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 3.
letnika Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šola Ljubljana, izdano leta 2007.
gnb-298495
Radivojević Pamela, Zaloška cesta
230/E, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2006 in 2007. gnn-298383
Ristić Alan, Pod Taborom 9, Sežana,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Sežani, izdano leta 2002.
gnv-298375
Rudnik Nina, Barjanska cesta 60,
Ljubljana, indeks, št. 18970939, izdala FF
v Ljubljani. gnq-298255
Samardžić Miral, Bokalova 18, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice
– smer PTI. gni-298263
Samobor Jaro, Potrčeva ulica 10,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gnw-298399
Semolič Pahor Dragica, Sela na Krasu
3, Kostanjevica na Krasu, spričevalo 8.
razreda OŠ Kozara Nova Gorica, izdano
leta 1977, izdano na ime Semolič Dragica.
gnn-298233
Sešek Gal, Šmarska cesta 60, Škofljica,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana.
gnh-298439
Sever Tatjana, Breznikova cesta
61/a, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica.
gne-298267
Simonovich Roberto, Liminjanska 83,
Portorož – Portorose, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Antonio Sema, izdano leta 2008.
gnt-298427
Slekovec Andrej, Ulica Vena Pilona 12,
Koper – Capodistria, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole Celje, izdano leta
1999. gnm-298309
Slekovec Andrej, Ulica Vena Pilona 12,
Koper – Capodistria, maturitetno spričevalo
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Srednje ekonomske šole v Celju, izdano leta
2000. gnl-298310
Sobočan Tadej, Vevška 37, LjubljanaPolje, indeks, št. 71020758, izdala
Biotehnična
fakulteta
v
Ljubljani.
gnb-298270
Sovilj Dejan, Tovarniška pot 2/c, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje poklicne in tehniške
elektro in računalniške šole Velenje, izdano
leta 1997 in 1998. gnp-298256
Starc Urška, Zamostec 7, Ribnica,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
ekonomske šole Kočevje, izdano leta 2003.
gnm-298284
Starčevič Mateja, Jesenkova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2006. gnm-298334
Stergar Marija, Latkova vas 49,
Žalec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Celju, izdano leta 2000
in 2001. gnj-298437
Stermecki Benjamin, Vitna vas 8,
Bizeljsko, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 2008. gnf-298491
Stojanović Mladen, Ulica Hermana
Potočnika 23, Ljubljana, spričevalo 4.
letnika Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnl-298335
Stojanović Spomenka, Runkova ulica
4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar
Ljubljana, izdano leta 1989. gnr-298429
Suša Lea, Parecag 52, Sečovlje –
Sicciole, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2006. gnz-298321
Suša Lea, Parecag 52, Sečovlje –
Sicciole, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2005. gnx-298323
Šenekar Brina, Verd 178, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2006. gni-298238
Šik Peter, Cesta na Markovec 73, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2008. gno-298257
Šinkovec Dejan, Srednja Kanomlja 25,
Spodnja Idrija, spričevalo 2. letnika Strojno
tehnične šole Idrija, izdano leta 2006.
gnq-298505
Šipka Vesna, Clevelandska 47, Ljubljana,
spričevalo Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnc-298477
Šket Silva, Močle 3/a, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo 3. letnika Srednje PTT šole
Ljubljana, izdano leta 1992, izdano na ime
Kelc Silva. gnc-298344
Škorjanc Mira, Zgornje Pirniče 11,
Medvode, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske poklicne šole v Celju, izdano leta
1979, 1980. gnv-298450
Škorjanc Mira, Zgornje Pirniče 11p,
Medvode, maturitetno spričevalo Srednje
gostinske poklicne šole v Celju, izdano leta
1981. gnu-298451
Šorc Aleksander, Zasip, Stagne 32,
Bled, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole – ekonomski tehnik, izdano leta 2007.
gno-298507
Špehar Mateja, Deskova vas 13, Stari
trg ob Kolpi, maturitetno spričevalo Srednje
šole Črnomelj – gimnazija, št. 647, izdano
leta 2005. gnq-298230
Štalleger Sara, Vrtna ulica 9, Škofljica,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani. gnm-298409
Štih Lea, kajuhova 9, Krško, spričevalo
2. letnika Šolskega centra Sevnica – frizer,
izdano leta 2006. gnf-298241

Štihovič Jan, Kajuhova ulica 2, Izola –
Isola, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične
šole Koper – smer frizer. gnb-298295
Štraus Aleksandra, Jablance 3, Zgornja
Korena, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
2000. gnb-298395
Šušterčič Yannick, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta
Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2005.
gns-298278
Talič Sanda, Dvorski trg 11, Preddvor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Kranj, izdano leta 2000 in
2001. gnw-298349
Terglav Laura, Polzela 61/a, Polzela,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strokovne,
poklicne šole v Celju, izdano leta 2004 in
2005. gnv-298275
Tomkiewicz Nina, Oražnova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnf-298441
Toprek Bojan, Cesta zmage 19, Zagorje
ob Savi, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2008. gns-298253
Tratnik Plešinac Katja, Begunjska ulica
013, Kranj, spričevalo 3., 4. letnika in
zaključno spričevalo Srednje družboslovne,
jezikoslovne šole Boris Zihrl Škofja Loke,
izdano na ime Tratnik Katja. gnk-298236
Trkulja Saša, Zagorica 7, Ig, maturitetno
spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2003 in 2004. gns-298478
Turanović Đemil, Novi dom 46, Trbovlje,
diplomo in spričevalo 1. in 2. letnika
Rudarske šole Zagorje od 1982 do 1984.
gnq-298430
Ugovšek
Larisa,
Robindvor
65,
Dravograd, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
Edvarda Kardelja Slovenj Gradec, izdano
leta 1983 in 1984. gnt-298352
Uran Nejc, Menardova 29, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., in 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2003, 2004 in 2007.
gnl-298235
Vadić Kristina, Prečna cesta 8, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije Koper. gnp-298481
Vilman Marko, Pl. pod Golico 32/a,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jesenice. gnn-298258
Vižintin Jaka, Kvedrova 17, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana – umetniška
gimnazija smer sodobni ples, izdano leta
2006. gnq-298280
Volčanšek Ivan, Podhom 50/a, Zgornje
Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici.
gnu-298301
Zajc Jožica, Svibnik 2/a, Črnomelj,
indeks, št. 21019112, izdala FDV v Ljubljani.
gnj-298366
Zavasnik Alojzij, Srednja vas pri Kamniku
38, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici
– Ljubljana, izdano leta 1964. gnj-298412
Zorn Matjaž, Križevniška ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Škofijske
klasične gimnazije Ljubljana, izdano leta
2003. gnf-298341
Zupan Cvetka, Grahovše 13, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje obutvene in gumarske
šole v Kranju. gnu-298351
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Zupančič Matej, Kremen 4/c, Krško,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Brežice, izdano leta 2008. gnb-298345
Žinko Tamara, Dragovič 18, Juršinci,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj.
gne-298317
Žmavc Miha, Bobovek 9, Kranj, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani – turistični tehnik, izdano
leta 1990 in 1991. gnj-298262
Žnideršič Jasmina, Papirniška 13, Krško,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Srednje šole za farmacijo, izdano
leta 2003. gnm-298259
Žurga Aleks, Rimska 15, Cerknica,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnf-298266

Klančnik Helena, Oljčna pot 63/c, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gng-298240
Komljenović Manca, Kratka pot 4,
Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnq-298355
Košir Sebastjan, bratovševa ploščad 29,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnw-298274
Kotnik Robert, Andraž 65, Polzela,
delnice KRS Velenje, št. 009181, 009182
in 009183, izdane na ime Volavca Milena
(pokojna). gnr-298329
Krstovski Klara, Pot za Bistrico 61,
Domžale,
študentsko
izkaznico,
št.
50050325, izdala Teološka fakulteta v
Ljubljani. gnl-298385
Lednik Tomi, Križ 111, Sežana, delovno
knjižico. gnl-298435
Leka d.o.o., Videm 22, Dol pri
Ljubljani, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017125000, za voznika Čadež Petra,
Lajše 6, 4224 Gorenja vas. gny-298472
Lesjak Damjan, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-298331
Lesnik janez, Dragonja 85, Sečovlje –
Sicciole, študentsko izkaznico, št. 0905083,
izdala Univerza v Ljubljani. gng-298465
Lušina Grega, Dražgoše 34/a, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 22069250, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnh-298364
Milutinović Dejan, Dolenjska cesta 23,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500015058000, izdal Cetis Celje.
gnz-298371
Mohorič Janez, Osojnica 7, Žiri, službeno
izkaznico, št. 009269, izdana pri MNZ
Ljubljana, dne 15. 8. 2004. gnc-298469
Mohorič Mojca, Rabelčja vas 18/a, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 21030438, izdala
FDV v Ljubljani. gni-298388
Montiboss d.o.o., Celovška 103, Ljubljana,
delovno dovolenje, št. 04244226030, izdano
na ime Jerković Radoslav. gng-298290
Montiboss d.o.o., Celovška 103, Ljubljana,
delovno dovolenje, št. 04244225977, izdano
na ime Šakanović Irfet. gnf-298291
Mulamehmedović Munever, Prušnikova
15, Vojnik, delovno knjižico. gnq-298405
Muženič Mojca, Kraljeva 19, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnx-298298
Novak Mojca, Borova vas 24, Maribor,
delovno knjižico. gnk-298436
Ogrin Kristjan, Livarska ulica 13/a,
Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št.
19420991, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnz-298421
Ožura Ana, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-298353
Pavlović Ana, Ulica k studencu 1,
Medvode, dijaško izkaznico, izdala Srednja
agroživilska šola v Ljubljani. gni-298367
Perko Ana, Podgorska cesta 38,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21040674, Fakulteta za družbene vede v
Ljubljani. gne-298342
Petek Transport d.o.o., Gornje Lepovče
99, Ribnica, licenco za vozilo z reg. številko
LJ Y9 – 38F. gnr-298404
Pirc Urška, Kojsko 71, Kojsko, delovno
knjižico. gnp-298506
Podboj Daša, Ižanska cesta 113,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Biotehniški
izobraževalni center Ljubljana. gnk-298486
Podbregar Sebastjan, Podvrh 24,
Braslovče, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-10770/00-99, ser. št.
6438/99, izdano 23. 11. 1999. gne-298242
Pragozd d.o.o., Sadež 24, Črnomelj,
delovno dovolenje, št. 0838828966, izdano
za delavca Đino Samira. gnt-298302

Drugo preklicujejo
Avgustinčič Barbara, Lokve pri Dobrniču
9, Dobrnič, študentsko izkaznico, št.
01004226, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gno-298332
Bajc Florjan, Fani Grumove 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 24930404, izdala
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
v Ljubljani. gnt-298252
Baraba Anita, Cahova ulica 14, Ankaran
– Ankarano, študentsko izkaznico, št.
19942849, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnw-298249
Berlan Uroš, Lobček 43/a, Grosuplje,
delovno knjižico. gnh-298339
Borrero
Cervanta
Juan
Manuel,
Mladinska 61, Ljubljana, delovno knjižico.
gni-298488
Božič Darja, Ulica Franca Nebca
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
25005919, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gny-298447
Božič Petra, Robindvor 135, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 04035497,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gng-298340
Bračič Anton, Ulica Frankolovskih žrtev
3, Celje, delovno knjižico. gnd-298393
Brumen Urban, Borštnikova ulica 28,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 31250092,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnv-298300
Bučar Špela, Lopata 50, Celje, delovno
knjižico. gnx-298248
Ciglarić Zoran, Podgradje 9/b, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 151/98, ser. št. A 40
5145. gnm-298359
Čavič Barbara, Slomškova 3/b, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, št. 19042.
gnu-298426
Černe Živa, Resljeva cesta 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 37001054,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gno-298432
Ćiro d.o.o., Cesta v Pečale 54, LjubljanaČrnuče, osebno delovno dovoljenje, št.
04244225716 – izdano na ime Zulić Almir.
gne-298492
Damiš Vilko s.p. – Avtoprevozništvo,
Grušova 11, Malečnik, licenco skupnosti,
št. 005891, izdano pri OZS dne 27. 6. 2006
z veljavnostjo od 27. 6. 2006 do 27. 6. 2011.
gny-298247
Derganc Sanja, Pot na Veselico 2,
Metlika, delovno knjižico. gnw-298449

Dobaja Mojca, Zamušani 3/a, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. 31210132,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnx-298448
EMBEA d.o.o., Trnovski pristan 12,
Ljubljana, štampiljko z napisom EMBEA
d.o.o. Ljubljana, Slovenija. gnv-298350
Erjavec Simona, Kriška vas 12, Ivančna
Gorica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola v Ljubljani. gnl-298410
Fazlija Fadil s.p. – zidarstvo in
fasaderstvo, Jurčičeva 11, Ilirska Bistrica,
delovno knjižico, izdano na ime Fazlija
Jetish. gnc-298369
Fratnik Ana, Gradaška ulica 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21040243, izdala
FDV v Ljubljani. gny-298372
Gaber Boštjan, Kolačno 9, Loče pri
Poljčanah, delvno knjižico, št. 16744.
gnp-298406
Glavan Žiga, Pri mostiščarjih 24, Ig,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gno-298307
Gomzej Bogdan, Planina60/a, Planina
pri Sevnici, delovno knjižico. gnw-298299
GP V-GRAD gradbeništvo in trgovina
d.o.o., Brilejeva ulica 13, Ljubljana, delovno
dovolenje, št. 99289819210 za delavca
Andonov Vančo. gnw-298474
Grosar Srečo, Kidričeva 41, Kranj,
delovno knjižico. gnk-298411
Gruden Darja, Ulaka 14, Velike Lašče,
študentsko izkaznico, št. 01002053,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnk-298461
Guzej Simon, Dvor 10/a, Šmarje pri
Jelšah, potrdilo o opravljenem izpitu
s traktorjem in traktorskimi priključki.
gnr-298504
Habjanič Vladko, Ul. heroja Nandeta
7, Maribor, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500012676000, izdal Cetis Celje.
gno-298232
Halimoski Agim, Jane Sandanski 67,
Kičevo – Makedonija, 9928/9987456,
veljavno od 23. 10. 2006 do 22. 10. 2008.
gnf-298416
Hladnik Valentina, Blatna Brezovica 027,
Vrhnika, delovno knjižico. gnc-298494
Horvat Danijel, Dantejeva 7, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gns-298328
Ilijanić Bojan, Dobrava 62, Otočec,
študentsko izkaznico, št. 19471438,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-298362
Jereb Rok, Zadružna ulica 6, Komenda,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
gimnazija Ljubljana. gnl-298485
Jerinič Hoti Slađana, Trg svobode 30,
Trbovlje, delovno knjižico. gnp-298306
Jurčič & CO., d.o.o., Bodovlje 9/a, Škofja
Loka, CEMT zvezek – dnevnik, št. 00378/1
in 00379/1 (dnevnik za mednarodni prevoz
blaga) in CEMT licenco 2008 SLO N. 00378
in 00379 z oznako CE/3IO. gnf-298466
Jurinčič Valentina, Ulica Agrarne reforme
28, Koper – Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 31260046, izdala Fakulteta
za farmacijo v Ljubljani. gnk-298286
Juvan Jernej, Pot na most 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-298381
Kalan Anka, Cesta dr. Tineta Zajca 17,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 61248216,
izdana pri Pedagoški fakulteti v Mariboru.
gny-298397
Keber Mitja, Cesta na Brinovec
5/b, Ljubljana-Polje, delovno knjižico.
gnd-298293
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Pragozd d.o.o., Sadež 24, Črnomelj,
delovno dovolenje, št. 0838828963 za
delavca Penjić Emira. gns-298303
Pragozd d.o.o., Sadež 24, Črnomelj,
delovno dovolenje, št. 0838828962 za
delavca Skopljanović Hasana. gnr-298304
Primc Špela, Rajnovšče 3, Novo
mesto, delovno knjižico, izdana leta 2004.
gnm-298484
Putnik Dragan, Stranje 6, Šmarje pri
Jelšah, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014753000, izdal Cetis Celje.
gnh-298368
Rijavec Urška, Vipolže 76, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 01006585,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-298384
Rizmal Alojz, Savinjska cesta 83, Žalec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5779/00-98, VČ – 1804/98.
gnp-298281
Rizmal Alojz, Savinjska cesta 83, Žalec,
potrdilo za VHF GMDSS, št. 26292-355/05.
gno-298282
Romšek Matjaž, Pot v Bitnje 62, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 09950196, izdala
VPPŠ Piran. gnz-298396
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Rudolf Pavel, Podlubnik 153, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnt-298277
Seljak Igor, Partizanska 10, Idrija, delovno knjižico, reg. št. 7474, ser. št. 154314.
gnj-298287
Slikopleskarstvo Boštjan Repar s.p., Lanišče 17, Škofljica, osebno delovno dovoljenje, št. 04244215895 – izdano na ime Pekez
Danijel. gnd-298493
Spruk Martina, Nevlje 15/f, Kamnik, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano
pri Ministrstvu za zdravje leta 2005, na ime
Krušlin Martina. gnr-298229
Šiljević Anita, Kržišnikova ulica 2/a, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-298245
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500017104000 za voznika Dobriy Vasyl, stnujoč Belkranjska cesta
22, 8340 Črnomelj, veljavna do 8. 4. 2009.
gnh-298414
Tomaž Špela, Litijska cesta 123, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnk-298311
Trkov Darko, Srednja pot 4, Ljubljana,
vozno karto, št. 01201 – 100% popust, izdal
LPP. gnh-298489

Trtnik Peter s.p.- prevoz stvari in TGM,
Klanec 18, Škofljica, izvod licence skupnosti,
št. 008947/001, izdan dne 1. 2. 2008 pri
OZS z veljavnostjo od 1. 2. 2008 do 4. 2.
2013. gnc-298444
Vavpotič Miha, Na Pristavi 18, Laško,
službeno izkaznico, št. 009478, izdano pri
MNZ, dne 11. 5. 2004. gnn-298408
Vidic Urška, Gradišče 28, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 71050573,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnh-298264
Zalaznik
Nina,
Podmreka
22a,
Dobrova, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani, izdana leta
2006. gnq-298380
Zera Suzana, Šalek 95, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 18051376, izdala
FF v Ljubljani. gne-298467
Železnikar Tomaž, Toneta melive 4,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
14071205, izdala Visoka komercialna šola v
Celju. gnq-298455
Žučko David, Dekmanca 43/a, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 30014080,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. gne-298442
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