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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 361-18/2008

Ob-8260/08

Popravek
Na podlagi Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
58/08), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07) in
12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07, 61/08) Ministrstvo za okolje
in prostor objavlja podaljšanje javnega razpisa za finančne spodbude za investicije
v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb JR-ST 2008.
1. Javni razpis za finančne spodbude za
investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 21 z dne
29. 2. 2008, se podaljša do izvedbe četrtega
odpiranja v marcu 2009.
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, se poveča za sredstva v višini 210.000,00 EUR,
ki so za te namene zagotovljena Proračunu
Republike Slovenije za leto 2009.
3. Četrto odpiranje vlog se bo pričelo
v četrtek, 5. 3. 2009, ob 15. uri.
4. Vloge za četrto odpiranje morajo biti
poslane na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije, Dunajska 48,
1000 Ljubljana. Na pošto morajo biti oddane
najkasneje 3. 3. 2009 do 24. ure.
5. Vloge morajo biti oddane in označene
na način, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (dosegljiva tudi na spletni strani:
www.aure.si).
6. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen v veljavi.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-8369/08
Popravek
Izvajalec javnega razpisa Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, je v javnem razpisu za podelitev
stavbne pravice za izgradnjo, investiranje,
upravljanje, trženje in razvoj Logističnega
centra Phoenix, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 86/08, z dne 5. 9. 2008, Ob-7175/08,
sprejel odločitev o spremembi, in sicer kot
sledi:
Besedilo pod točko 9. Rok za prijavo na
razpis oziroma oddajo vloge se spremeni
tako, da se datum 6. 10. 2008 nadomesti

z datumom 16. 10. 2008. Besedilo pod točko 10. Odpiranje ponudb se spremeni tako,
da se datum 7. 10. 2008 nadomesti z datumom 17. 10. 2008.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije
Ob-8262/08
Spremembe
razpisne dokumentacije 1. javnega
razpisa v okviru Operativnega programa
IPA Slovenija – Hrvaška 2007–2013,
objavljenega 20. junija 2008
V skladu s 16. točko (spremembe javnega razpisa) zgoraj navedenega javnega
razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški verziji. Prijavitelji so dolžni
upoštevati le spremembe, ki so objavljene
na naslednji spletni strani: www.svlr.gov.si.
Spremembe v 1. javnem razpisu v okviru
Operativnega programa IPA Slovenije-Hrvaška 2007–2013 so:
– v 3. točki – Predmet javnega razpisa, pod 2. prednostno nalogo: Trajnostno
upravljanje z naravnimi viri se naziv ukrepa
»Ohranjanje zavarovanih območij« spremeni v »Ohranjanje območij varstva narave in
kulturne dediščine«.
– v 10. točki – Podpora za razvoj projekta, pod Info Točko se e-pošta »nevena.tutavac@mmpi.hr« spremeni v »nevena.tutavac@mrrsvg.hr«.
– v točki 13.2 – Zavrnitev vloge, pod Vloga bo prav tako zavrnjena/zavržena iz naslednjih razlogov se doda 3. točka »v primeru, da ni več razpoložljivih sredstev IPA«.
Spremembe razpisne dokumentacije
veljajo od datuma objave. V primeru, da
objavljeni popravki niso bili upoštevani, bo
skupni tehnični sekretariat pozval prijavitelje
k dopolnitvi vloge.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-8298/08
Spremembe
razpisne dokumentacije 1. javnega
razpisa v okviru Operativnega programa
Slovenija – Madžarska 2007–2013,
objavljenega dne 27. junij 2008
V skladu s 16. točko (spremembe javnega razpisa) zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne

dokumentacije spremenjeno v slovenski,
madžarski in angleški verziji. Prijavitelji so
dolžni upoštevati le spremembe, ki so objavljene na naslednji spletni strani: www.
si-hu.eu.
Spremembe v 1. javnem razpisu v okviru
Operativnega programa Slovenije-Madžarska 2007–2013 so:
– v točki 2 – Javni razpis, v drugem odstavku se del stavka, ki se glasi »…na spletnih straneh organa upravljanja http://www.
euskladi.si in nacionalnega organa Republike Madžarske http://www.nfu.hu«.«
spremeni v »…na spletni strani programa
http://www.si-hu.eu«;
– v točkah 2, 10, 11, 16 in 18 se spletni
strani programa www.euskladi.si in www.
nfu.hu nadomestita z www.si-hu.eu,
– v točki 13.2 – Zavržba/zavrnitev vloge,
pod Vloga bo prav tako zavržena/zavrnjena
iz naslednjih razlogov se doda 4. točka »če
ni več razpoložljivih ESRR sredstev«.
Spremembe razpisne dokumentacije
veljajo od datuma objave. V primeru, da
objavljeni popravki niso bili upoštevani, bo
Skupni tehnični sekretariat pozval prijavitelje
k dopolnitvi vloge.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravno
in regionalno politiko
Št. 4301-4/2008/9
Ob-8342/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06), Sprememb proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 114/07), 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 in nasl.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in nasl.),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 in nasl.), Pristopa
Urada za meroslovje v članstvo Euramet
z dne 11. 1. 2007, pisma o nameri za sofinanciranje projekta »iMERA-Plus« z dne
5. 7. 2007 in Sklepa o začetku postopka št.
430-94/2008-1, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov, ki izvajajo
raziskave in razvoj – program
iMERA-Plus, v okviru iniciative
ERA-NET Plus actions
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1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov – program
iMERA-Plus, v okviru iniciative ERA-NET
Plus actions (v nadaljevanju: javni razpis)
je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov,
ki jih je na mednarodnem ocenjevanju kot
najboljše izbrala skupina neodvisnih presojevalcev odbora Evropskega raziskovalnega
programa za področje meroslovja (European Metrology Research Programme, v nadaljevanju: EMRP) in raziskovalnega sveta
EMRP ter jih je potrdila Evropska Komisija
(v nadaljevanju: EC).
3 Pogoji sodelovanja
3.1 Upravičenci
Do sofinanciranja so upravičene organizacije, ki izpolnjujejo vse splošne pogoje
mednarodnega razpisa ''EMRP 2007 Call'',
objavljenega na http://www.emrponline.eu
in pogojem tega javnega razpisa. Predloge
raziskovalnih projektov iMERA-Plus lahko
prijavijo slovenski prijavitelji (razvojno-raziskovalne organizacije) v mednarodnem konzorciju s partnerji, ki prihajajo iz držav članic
Evropskega združenja nacionalnih meroslovnih inštitutov EURAMET (seznam je objavljen
na spletnem naslovu www.euramet.eu).
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, ki sodelujejo
v mednarodnem projektu, ki je bil potrjen
s strani EC. Poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa morajo slovenski prijavitelji
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem skupnem raziskovalnem projektu (JRP) iMERA Plus (prijavitelj projekta je lahko koordinator projekta ali
samo njegov partner).
– Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalno-razvojne organizacije / inštitucije,
s sedežem v Republiki Sloveniji:
– ki so vključene v nacionalni meroslovni sistem in so za izvajanje R&D s področja meroslovja (so)financirane iz javnih
sredstev,
– ki so vpisani v evidenco Agencije za
raziskovalno dejavnost (za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS oziroma v register
zasebnih raziskovalcev) ter izpolnjujejo druge pogoje v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06
in nasl.),
– niso bila 31. decembra v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 126/07),
– od leta 2000 niso pridobila ali niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste stroške pridobila ali niso
v pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države.
Vodja slovenskega dela projekta mora
izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 22/06 in nasl.):
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– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološke-razvojne rezultate
v zadnjih petih letih in
– izkazuje sposobnost za organiziranje
in vodenje.
Raziskovalci iz Slovenije, ki sodelujejo
pri mednarodnem projektu v okviru tega razpisa, morajo biti poimensko navedeni, njihove kompetence morajo biti iz prijave projekta
jasno razvidne.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva projekt zavrže.
3.2 Konzorcij: nacionalni partner(ji) (v
nadaljevanju: partnerji) iz različnih držav
članic evropskega združenja nacionalnih
meroslovnih inštitutov EURAMET v posameznem projektu sestavljajo mednarodni
konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). Konzorcij posameznega projekta predstavlja in
zastopa koordinator projekta, ki je eden izmed partnerjev v projektu.
4 Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za izvedbo tega
razpisa je 210.000,00 EUR bruto za tri leta.
V letu 2008 je na proračunski postavki 6771
predvidenih 38.932,80 EUR. V letu 2009 so
sredstva v višini 69.153,00 EUR predvidena
na proračunski postavki 5694, v letih 2010
v znesku 69.153,00 EUR, v letu 2011 pa
v znesku 30.221,20 EUR. Končna višina
sredstev je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za leti
2010 in 2011. Sofinanciranje se zagotavlja
za največ tri leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Posamezen projekt bo Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sofinanciralo največ do 50.000 EUR letno. Dodatnih 32,1 odstotkov upravičenih sredstev
za izvajanje izbranega projekta pa preko
EURAMET zagotavlja EC. Izbrani projekti
bodo lahko (so)financirani do 100 odstotkov
upravičenih stroškov.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni skladno z omejitvami,
določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic
in varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za porabo sredstev so leta
2008, 2009, 2010 in 2011.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta) od datuma, ki ga je prijavitelj
navedel vlogi kot datum začetka projekta.
6. Postopek razpisa
6.1 Način prijave in razpisni roki: vsak
slovenski partner v projektu, ki ga je na
mednarodni ravni potrdila EC, se mora posebej prijaviti na nacionalni javni razpis za
dodelitev nacionalnih finančnih sredstev.
Prijava mora biti v skladu z navodili, ki so
objavljena v razpisni dokumentaciji in oddana najkasneje osmi dan od objave tega
razpisa.
6.2 Ocenjevanje in izbira
6.2.1 Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog za ta javni razpis ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka.
6.2.2 Presoja: na odpiranju komisija
MVZT preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijaviteljev.
Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki niso
pravilno označene, se zavržejo. Komisija
opravi pregled vlog in v primeru, da je posa-

mezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja
k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev, ki so
bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso
odzvali v roku, se zavrže.
6.2.3 Izbira
Komisija ministrstva na podlagi pregleda
prispelih vlog in njihove upravičenosti pripravi predlog sofinanciranja.
Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega projekta sprejme ministrica.
7. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 15 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije
ministrstva sprejme ministrica, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrica.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Predstavitev in podrobno pojasnitev
javnega razpisa.
2. Navodilo prijaviteljem za izdelavo
prijave (obrazec za prijavo projekta – obrazec 1, povzetek projekta – obrazec 2, natisnjen interes o sodelovanju, ki je bil poslan
na odbor EMRP, izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji – obrazec 3 in konzorcijska
pogodba in dodatek III k JRP pogodbi).
3. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
s prilogami.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani
www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). Kontaktna
oseba za ta javni razpis je Goran Grgić, tel.
01/244-27-32.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo preko
elektronske pošte: goran.grgic@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 556/08
Ob-8353/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK
UPB-1 in 56/08), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) ter na podlagi 55.
člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni ciljni razpis
za izbor projektov nakupa knjižničnega
gradiva v splošnih knjižnicah, ki jih
bo v letu 2009 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo (javni projektni razpis 3, oznaka
JPR3-NKG-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa ter razpisno področje: predmet razpisa je financiranje nakupa
knjižničnega gradiva za splošne knjižnice.
Razpisno področje je knjižnična dejavnost
splošnih knjižnic.
2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa
je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, ki se sklada z javnim interesom na
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področju kulture, kar zagotavlja optimalno
ponudbo knjižničnega gradiva v splošnih
knjižnicah, približevanje strokovnim priporočilom o letnem prirastu knjižničnega gradiva, ponudbo informacij in storitev, ki so
osredotočene na kulturne, izobraževalne,
informacijske in raziskovalne ter socialne
potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje in podpira vseživljenjsko učenje, smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo urejenih zbirk domoznanskega
gradiva za lokalne študije. S tem knjižnica
prispeva k razvoju bralne kulture, neformalnega izobraževanja, informiranosti ter
k osebnostni rasti uporabnikov. Cilj razpisa
je spodbuditi in podpreti splošno dostopnost raznovrstne in kakovostne založniške produkcije v knjižnični mreži slovenskih
splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo
v skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02
– ZUJIK) in so samostojne pravne osebe ali
organizacijske enote v okviru samostojnih
pravnih oseb (v nadaljevanju: knjižnice).
Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje
predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična
dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica ali druga samostojna pravna oseba,
katere organizacijska enota je splošna knjižnica, in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo,
kot odgovorni nosilec nakupa knjižničnega
gradiva.
Upravičene osebe so splošne knjižnice,
ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1
k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS,
št. 73/03 in 70/08, v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik), oziroma njihove pravne naslednice, če izpolnjujejo splošne pogoje za sodelovanje na razpisu.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt nakupa knjižničnega gradiva je
vsebinska celota. Vse gradivo, kupljeno
v okviru projekta, mora biti dostopno javnosti. Vsebino in obseg nakupa je mogoče
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega lahko predlagatelj
zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta nakupa gradiva, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo
(odhodki = prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– zagotavljajo dostopnost po projektu
kupljenega gradiva javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo
v primeru izbora zagotovil javno dostopnost
vsega kupljenega gradiva v enotah knjižnice
in v sistemu COBISS),
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2007, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazi-

lo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnitvi pogodbenih obveznosti do ministrstva
v letu 2007),
– zagotavljajo, da so v prijavi navedeni
podatki točni in temeljijo na verodostojnih
poslovnih listinah (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o točnosti v prijavi
navedenih podatkov, ki temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah),
– predlagajo projekt nakupa gradiva, pri
katerem zaprošeni znesek financiranja glede na splošne razpisne kriterije (5. točka
razpisa) ne presega 50% predvidenih stroškov (obvezno dokazilo: podpisana izjava
predlagatelja o nepreseganju najvišjega možnega zneska zaprošenih sredstev),
– bodo v projekt nakupa gradiva vključili
izdaje vsaj 50 slovenskih založb (obvezno
dokazilo: podpisana izjava predlagatelja
o vključitvi ustreznega števila slovenskih
založb v nakup gradiva),
– bodo v projekt nakupa gradiva vključili
naročnino na informacijski sistem pravnih
predpisov za potrebe uporabnikov, ki bo izbran za vse splošne knjižnice v okviru konzorcija (obvezno dokazilo: podpisana izjava
predlagatelja o nameri za sklenitev naročniškega razmerja na informacijski sistem
pravnih predpisov),
– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin, s katerimi bodo kandidirali ali so že
bili izbrani v okviru neposrednega poziva
za sofinanciranje posebnih nalog območnih
knjižnic ali za izvajanje nalog splošnih knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti, ki jih
bo v letu 2009 financiralo ministrstvo (obvezno dokazilo: podpisana izjava o tem, da
predlagatelj ne sodeluje na razpisu z vsebinami, s katerimi bodo kandidirali ali so že
bili izbrani v okviru neposrednega poziva
za sofinanciranje posebnih nalog območnih
knjižnic ali za izvajanje nalog splošnih knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti),
– soglašajo, da ministrstvo javno objavi podatke o višini odobrenih sredstev za
sofinanciranje projektov (obvezno dokazilo:
podpisana izjava predlagatelja, da dovoli
javno objavo podatkov o višini odobrenih
sredstev).
4.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu in razpisni
kriteriji:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala,
da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter prepozne
in nepopolne, vloge zavržejo.
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge upravičenih oseb obravnavala
na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in
posebnih razpisnih kriterijev.
5. Splošni razpisni kriteriji
5.1 Dosežena kakovost in uspešnost predlagatelja pri nakupu gradiva v letu 2006:
– doseženi obseg nakupa gradiva na
1000 prebivalcev,
– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med strokovnim in leposlovnim gradivom,
– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med gradivom za odrasle in otroke oziroma
mladino,
– dosežena dostopnost (število ur odprtosti na 1000 prebivalcev, odstotek članov
glede na število prebivalcev),
– doseženi obrat izposoje (razmerje med
celotno zbirko in izposojenim gradivom),
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– dosežena kakovost izvedenega nakupa gradiva,
– dosežena povprečna cena enote gradiva (brez elektronskih zbirk),
– doseženi obseg prihodkov knjižnice
(za delovanje in nakup gradiva, brez investicij) s strani občin po podatkih iz potrjenega
finančnega poročila knjižnice za leto 2007
(za vsako občino v mreži knjižnice in za vse
občine skupaj).
5.1.1 Način ocenjevanja splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.1
Višje bodo ocenjeni tisti predlagatelji, ki
so v letu 2007, v okviru splošnih razpisnih
kriterijev iz točke 5.1 dosegli:
– večji obseg nakupa gradiva na 1000
prebivalcev,
– primernejše razmerje v prirastu naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom,
– primernejše razmerje v prirastu naslovov med gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino,
– večjo dostopnost (letno število ur obratovalnega časa na 1000 prebivalcev, odstotek povečanja članstva),
– večji obrat izposoje (razmerje med izposojenim gradivom in celotno zbirko),
– primernejšo kakovost izvedenega nakupa gradiva (ocena),
– primernejšo povprečno ceno enote
gradiva (brez elektronskih zbirk, manj kot
23 EUR),
– primernejši obseg prihodkov knjižnice
s strani občin na prebivalca.
5.2 Načrtovana kakovost, izvedljivost in
celovitost predlaganega projekta nakupa
gradiva v letu 2009:
– utemeljitev vsebine in obsega na
kupa,
– načrtovani obseg nakupa,
– načrtovani delež naslovov gradiva za
otroke in mladino,
– načrtovano razmerje naslovov med
strokovnim in leposlovnim gradivom,
– načrtovano število enot publikacij, katerih izdajo bo v letu 2009 finančno podprlo
Ministrstvo za kulturo v okviru založniških
programov in projektov,
– načrtovano število enot leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših
tujih leposlovnih del,
– načrtovano število enot gradiva
s področja humanistike (filozofija, psihologija, religija, sociologija, zgodovina, kultura,
umetnost, jezikoslovje, literarna zgodovina,
esejistika, kritika ipd. – brez učbenikov za
osnovne in srednje šole),
– izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse
prebivalce na območju knjižnice,
– načrtovana dostopnost,
– načrtovani obseg nakupa gradiva iz
sredstev občin,
– načrtovani obseg nakupa gradiva iz lastnih sredstev predlagatelja,
– stopnja izvedljivosti projekta.
5.2.1 Način ocenjevanja splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.2
Višje bodo ocenjeni tisti predlagatelji, ki
bodo v okviru splošnih razpisnih kriterijev
iz točke 5.2 načrtovali primernejšo stopnjo
kakovosti, izvedljivosti in celovitosti projekta,
in sicer glede na:
– utemeljitev vsebine in obsega nakupa
ter morebitnih odstopanj v razmerju med
leposlovjem in stroko ter naslovi za mladino
in odrasle (ocena),
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– obseg nakupa gradiva na 1000 prebivalcev (minimalni pogoj iz Pravilnika je 200
enot na 1000 prebivalcev),
– delež naslovov gradiva za otroke in
mladino glede na pogoje iz Pravilnika oziroma glede na dostopnost naslovov na tržišču,
strukturo prebivalstva ali velikost knjižnice,
– primerno razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom glede na
pogoje iz Pravilnika,
– delež nakupa enot publikacij, katerih
izdajo bo v letu 2009 finančno podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru založniških programov in projektov (ocena),
– delež nakupa leposlovja slovenskih
avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih leposlovnih del (ocena),
– delež nakupa del s področja humanistike – filozofija, psihologija, religija, sociologija, zgodovina, kultura, umetnost, jezikoslovje, literarna zgodovina, esejistika, kritika
ipd. – brez učbenikov za osnovne in srednje
šole,(ocena),
– izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse
prebivalce na območju knjižnice – razporeditev kupljenega gradiva v mreži knjižnice, dostopnost gradiva za posebne skupine
uporabnikov ipd. (ocena),
– primernejšo dostopnost (letno število
ur obratovalnega časa na 1000 prebivalcev,
odstotek povečanja članstva),
– načrtovani delež sredstev občin ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric knjižnice za nakup gradiva v celotnem nakupu (za
posamezno občino in za vse občine skupaj;
obvezna priloga: izjava vseh občin – ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric knjižnice – o namenu, da bodo navedeni znesek
vnesli v predlog proračuna občine za 2009,
ki ga bo obravnaval občinski svet),
– načrtovani delež sredstev za nakup
gradiva iz lastnih sredstev predlagatelja,
– stopnjo izvedljivosti glede na predvideni obseg nakupa, predvideno povprečno
ceno gradiva ter glede na realizacijo 2007
(ocena).
5.3 Kriterij za določitev sredstev za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih
predpisov in za zmanjševanje razlik med
knjižnicami
Ker je za enotno izvajanje javne službe potrebno zagotoviti sredstva za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih predpisov za potrebe uporabnikov ter
zmanjšati razlike v prejetih sredstvih med
knjižnicami, ki izvajajo knjižnično dejavnost
na območjih z malo prebivalci in tistimi, ki
delujejo na bolj naseljenih območjih, se vsakemu predlagatelju, ki se uvrsti na seznam
odobrenih projektov, v odvisnosti od dosežene ocene doda delež od izhodiščno določene vrednosti.
5.3.1 Način določanja sredstev za plačilo
naročnine na informacijski sistem pravnih
predpisov in za zmanjševanje razlik med
knjižnicami
Višji delež sredstev bodo prejeli tisti predlagatelji, ki bodo v okviru splošnih razpisnih
kriterijev iz točk 5.1 in 5.2 ocenjeni bolje.
6. Posebni razpisni kriteriji
6.1 Do dodatnih sredstev bodo upravičeni predlagatelji, ki bodo izpolnjevali enega
ali več posebnih razpisnih kriterijev:
– bodo načrtovali določen delež nakupa
gradiva tudi za potrebe demografsko ogroženih naselij v skladu z Uredbo o območjih,
ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
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št. 19/99 in 60/99) največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih in/ali
– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe bibliobusa v svoji lasti glede
na število postajališč največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih in/ali
– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu, s katerimi bodo
pripravili skupen projekt nakupa največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih.
6.2 Način ocenjevanja posebnih razpisnih kriterijev iz točke 6.1
Ocenjeni bodo tisti predlagatelji, ki so
upravičeni do predlaganja nakupa gradiva
v okviru posebnih razpisnih kriterijev iz točke 6.1 (navedenih v navodilih na prijavnem
obrazcu), višje bodo ocenjeni tisti, ki bodo
predlagali:
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
demografsko ogroženih naselij glede na
načrtovano število enot na naselje, obseg
sredstev in povprečno ceno enote,
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
bibliobusa v svoji lasti glede na načrtovano
število enot na postajališče, obseg sredstev
in povprečno ceno enote,
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
sodelovanja s Slovenci v zamejstvu glede
na oceno vsebine skupnega projekta nakupa, načrtovano število enot, obseg sredstev
in povprečno ceno enote.
7. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo projekti nakupa knjižničnega gradiva predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
z najmanj 41 točkami po splošnih razpisnih
kriterijih. Dodatna sredstva bodo prejeli predlagatelji, ki so upravičeni do predlaganja
nakupa gradiva v okviru posebnih razpisnih
kriterijev, in bodo v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni z najmanj 1 točko po
posebnih razpisnih kriterijih.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni
v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo
izbrani tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na
predlog imenovane strokovne komisije za
knjižnično dejavnost uvrstilo na seznam
odobrenih projektov.
Najnižji seštevek točk za projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 41 točk po splošnih
kriterijih.
Višina odobrenih sredstev za projekt bo
odvisna od:
– skupne višine prejetih točk, pri čemer
je najvišji seštevek za splošne razpisne kriterije, pod točkama 5.1 in 5.2, 80 točk, za
posamezni posebni razpisni kriterij, pod točko 6.1, pa največ po 20 točk, in
– števila izbranih projektov ter
– razpoložljivih sredstev.
Sredstva za projekte, ki bodo izpolnjevali
splošne razpisne kriterije, bodo razdeljena
glede na oceno in glede na število prebivalcev.
Sredstva za izpolnjevanje posebnih razpisnih kriterijev bodo razdeljena glede na
oceno in obseg sredstev za posamezni posebni razpisni kriterij.
Merila za vrednotenje splošnih in posebnih razpisnih kriterijev so opredeljena v prilogi ocenjevalnega lista.
Za projekte, ki bodo izpolnjevali splošne razpisne kriterije, je namenjenih okvirno 85% razpisanih sredstev, za projekte,
ki bodo izpolnjevali poleg tega še posebne

razpisne kriterije, pa okvirno 15% razpisanih sredstev. Ocena po splošnih razpisnih
kriterijih bo določena v stopnjah na podlagi
ocenjevanja projektov po naslednji opisni
vrednostni lestvici: zelo kakovostno (od 71
do 80 točk), kakovostno (od 56 do 70 točk),
zadovoljivo (od 41 do 55 točk), nezadovoljivo (do 40 točk). Ocena po posebnih razpisnih kriterijih bo določena na podlagi ocenjevanja posameznega kriterija po naslednji
opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno
(od 16 do 20 točk), kakovostno (od 11 do 15
točk), zadovoljivo (od 1 do 10 točk).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR3-NKG-2009, znaša
2.800.000 EUR. Sredstva bodo predvidoma
dodeljena 57 predlagateljem.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2008.
10. Razpisni rok: razpis se prične 3. 10.
2008 in se zaključi 3. 11. 2008.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– navedbo obveznih prilog za posamezni
element prijavljenega projekta,
– prijavni obrazec s podobrazci in navodili,
– vzorec ocenjevalnega lista.
– priloga ocenjevalnega lista
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Podatki za vse enote v mreži posamezne
osrednje knjižnice morajo biti navedeni zbirno na enem prijavnem obrazcu. Vsaka osrednja knjižnica lahko odda zgolj eno vlogo.
Podatkov, ki bodo predloženi ali navedeni
ločeno od podatkov za osrednjo knjižnico,
ne bo mogoče upoštevati.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 3. 11. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni
razpis 2009 z obvezno navedbo razpisnega
področja (knjižnična dejavnost) in oznako
JPR3-NKG-2009. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
12.2 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene;
– ki so nepopolne.
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13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne
izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3.
točke besedila tega javnega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. 11. 2008 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
3. 11. 2008) z nujno oznako, na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
14. Pristojni uslužbenec: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je
pristojen: mag. Andrej Pogorelec, tel.
01/369-59-46, andrej.pogorelec@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana), kot je
navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo predvidoma
začelo 6. 11. 2008. Strokovno presojo in
ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 4300-197/2008/2

Ob-8259/08

Javni razpis
za sofinanciranje razvojnih nalog
subjektov spodbujanja razvoja na
regionalni ravni
in
priprave in izvedbe pilotnih projektov
bilateralne mednarodne razvojne
pomoči Slovenije državam v razvoju
na področju lokalne samouprave in
regionalnega razvoja
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
(v nadaljnjem besedilu: SVLR), Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-37-50, faks
01/478-37-60.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje nalog subjektov
spodbujanja razvoja na regionalni ravni in
priprave in izvedbe pilotnih projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne
samouprave in regionalnega razvoja je Zakon o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05
– ZDI-UPB4, 89/07 in 126/07), Zakon o Vladi
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/05 –
ZVRS-UPB1), Zakon o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – ZDT-B,
110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07 in 58/08), Odlok o ustanovitvi
in delovnih področjih Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS, št. 7/05 in 122/05),
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05 in 127/06),
Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja
na regionalni ravni (Ur. l. RS, št. 103/06 in

14/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07, 114/07 in 61/08), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/06),
Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 23/06), Uredba o pogojih in
merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
110/04 in 93/05); Resolucija o mednarodnem
razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
za obdobje do leta 2015 (Ur. l. RS, št. 73/08)
in Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Ur. l. RS, št. 70/06).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A) sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu za leto 2008, v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki
jih na območju razvojne regije opravljajo
subjekti spodbujanja razvoja na regionalni
ravni, ki so vpisani v evidenco pri SVLR,
razen aktivnosti pri projektih čezmejnega
sodelovanja.
To so naloge:
– strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega programa z državnimi
dokumenti razvojnega načrtovanja,
– priprava sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta regionalnega razvojnega
programa in njegovo usklajevanje z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja,
– spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov in
območnih razvojnih programov,
– informiranje in svetovanje ter pomoč
pri pripravi regionalnih projektov,
– usklajevanje dela območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik ter enot
nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki
sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa,
– splošne, informativne, svetovalne in
pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije,
– promocija razvojne regije in investicij
v razvojni regiji,
– tehnična, strokovna in administrativna
podpora delovanju zveze in regionalnega
razvojnega sveta,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih
spodbud,
– administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih
razvojnih projektov iz regionalnih razvojnih
programov,
– izvajanje razpisov za projekte iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega
programa,
– vzpostavljanje regijske garancijske in
mikro kreditne sheme ter drugih regijskih
finančnih shem,
– vzpostavljanje regijskih poslovnih con
in pripadajoče razvojne infrastrukture,
– vzpostavljanje regijskih štipendijskih
shem ter regijskih višje in visokošolskih študijskih središč v povezavi s potrebami gospodarstva v regiji,
– organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne
politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,
– uskladitve projektov izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov v okviru
regij, vključno s pripravo predlogov za seje
regionalnih razvojnih svetov in svetov regij,
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– usklajevanje projektnih predlogov
s strokovnimi službami pristojnih ministrstev.
Znotraj regionalne kvote se sofinancirajo
tudi območna razvojna partnerstva (ORP),
če izkažejo interes na tak način izvajati skupne projekte in imajo pogodbo o ustanovitvi
ORP, potrjeno s sklepom Sveta regije in so
vpisana v evidenco pri SVLR. V teh primerih bodo sklenjene tripartitne pogodbe med
SVLR, subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni in ORP.
B) sofinanciranje priprave in izvedbe pilotnih projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju
na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letu 2008 v skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju
Republike Slovenije za obdobje do leta 2015
(v nadaljnjem besedilu: Resolucija).
To so naloge priprave in izvedbe pilotnih
projektov bilateralne mednarodne razvojne
pomoči, ki jo Republika Slovenija namenja državam v razvoju na podlagi Zakona
o mednarodnem razvojnem sodelovanju.
Upravičeni so pilotni projekti v partnerskih državah, ki so bile z Resolucijo določene kot geografska prednostna področja
za slovensko uradno razvojno pomoč, in
sicer: Makedonija, Črna gora, Srbija, Bosna
in Hercegovina, Albanija, Kosovo, Moldavija, Ukrajina in državah afriške celine.
Upravičeni so pilotni projekti tehnične pomoči na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja, katerih osnovni namen
je krepiti znanje in usposobljenost partnerskih držav z ciljem zmanjševanja revščine.
V ta okvir je mogoče uvrstiti razne oblike
tehnične pomoči administracijam partnerskih držav in nevladnim institucijam vključno
s pomočjo pri usposabljanju administracij za
približevanju EU, ter vse oblike sodelovanja na področju izobraževanja in raziskav.
Gre za projekte prenosa znanj in izkušenj
s spodbujanjem razvoja ter prenose uspešnih regionalnih projektov in pristopov, t.i.
dobrih praks.
Upravičeni so projekti, ki so usmerjeni v vsebinsko/tematske prednostne naloge, za katere pri partnerski državi obstaja
povpraševanje in so izražene v nacionalnih
strategijah odpravljanja revščine oziroma
strategijah razvoja. Izvedba projektnih aktivnosti mora potekati v tesnem sodelovanju z ustreznimi institucijami v partnerski
državi in koordinaciji z ostalimi relevantnimi
donatorji.
Upravičenec lahko prijavi en sam pilotni projekt priprave ali izvajanja bilateralne
mednarodne razvojne pomoči. Prijavitelji
morajo pri pripravi projekta upoštevati aktivnosti ostalih donatorjev na področjih, ki
so vključena v prijavo. Pri tem pa morajo
upravičenci upoštevati tudi, da lahko znaša
vrednost sofinanciranja posameznega projekta do največ 40.000 eurov za izvedbo
pilotnega projekta razvojne pomoči in do
največ 10.000 eurov za pripravo pilotnega
projekta razvojne pomoči.
4. Upravičenci in prijavitelji za dodelitev
sredstev
4.1. Upravičenci do sredstev sofinanciranja za namen A so:
– subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z 29. členom Zakona
in imajo pooblastilo oziroma sklep Sveta
regije;
– območna razvojna partnerstva (ORP),
ki so bila na osnovi sklepov občinskih svetov,
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ustanovljena s pogodbo in potrjena s strani
Svetov regij (potrjena do 15. 9. 2008) in so
vpisana v evidenco pri SVLR.
Prijavitelji in predlagatelji zahtevkov za
izplačilo so subjekti spodbujanja razvoja
na regionalni ravni. Plačila za naloge, ki jih
opravijo ORP ali druge razvojne institucije,
se izvedejo neposredno na njihov račun.
4.2. Upravičenci do sredstev sofinanciranja za namen B so:
– subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z 29. členom Zakona
in imajo pooblastilo oziroma sklep Sveta
regije;
– območna razvojna partnerstva (ORP),
ki so bila na osnovi sklepov občinskih svetov
ustanovljena s pogodbo in potrjena s strani
Svetov regij (potrjena do 15. 9. 2008);
– druge razvojne institucije, ki jih je za
pripravo in izvedbo pilotnega projekta potrdil
Svet regije.
Prijavitelji in predlagatelji zahtevkov za
izplačilo so vsak upravičenec zase.
5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev
Pri obeh namenih davek na dodano
vrednost ni upravičen strošek, sicer pa so
upravičeni stroški stroški dela, storitev in
materiala, nastalih v obdobju od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2008 (za namen A), oziroma do
vključno 28. 11. 2008 (za namen B).
Za namen A so upravičeni stroški sofinancirani v deležu 60%, vendar največ do
vrednosti, ki je določena z indikativno razdelitvijo sredstev po razvojnih regijah iz tabele
v točki 6.
Za namen B so upravičeni stroški sofinancirani do 100%. Dokazujejo se z izdelanimi projekti priprave mednarodne razvojne
pomoči, oziroma s končnim poročilom o izvedbi projekta z izdelki in drugimi dokazili
o izvedbi.
Najmanj 60% vseh sredstev bo namenjenih pripravi pilotnih projektov mednarodne
razvojne pomoči, največ 40% vseh sredstev
pa izvedbi pilotnih projektov.
Merila za izbor projektov so pripravljena
na osnovi različnih kategorij držav prejemnic
uradne razvojne pomoči, izdanih s strani
Odbora za razvojno pomoč (DAC) OECD
in sicer tako, da ima cena 60-odstotno utež
in geografska lokacija projekta 40-odstotno
utež. V okviru merila geografska lokacija
se točkujejo posamezne države, prejemnice mednarodne razvojne pomoči, glede na
raven razvitosti in upoštevaje posebne prioritete držav na afriški celini v okviru usmeritev Evropske unije: države na afriški celini
100% v okviru merila; Moldavija 80% v okviru merila; Albanija, Bosna in Hercegovina,
Črna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija in
Ukrajina pa 50% v okviru merila.
a) Lokacija
Preglednica: Merila za ocenjevanje lokacije pri pripravi in izvedbi pilotnih projektov
Geografska lokacija
Utež v % Točke
države na afriški celini
100
40
Moldavija
80
32
Albanija
50
20
Bosna in Hrecegovina
50
20
Črna gora
50
20
Kosovo
50
20
Makedonija
50
20
Srbija
50
20
Ukrajina
50
20
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b) Cena
Projekt, ki bo imel najnižjo ceno, bo točkovan s 60 točkami, naslednji dražji projekti
pa bodo točkovani po vrstnem redu s po 5
točkami manj.
V primeru, da bo prijav več kot je na
razpolago sredstev, bodo upoštevane tiste
z višjim številom točk po vrstnem redu.
6. Obseg sofinanciranja
Za namen A: sofinanciranja razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni je, v okviru proračunske postavke
SVLR PP 1136 (Sofinanciranje izvedbenih
delov RRP) predvidenih 1.000.000 EUR, od
tega okvirno 500.000 EUR v letu 2008 in
500.000 EUR v letu 2009;
Za namen B: bilateralna mednarodna
razvojna pomoč Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in
regionalnega razvoja: 100.000 EUR (samo
v letu 2008). Sredstva so zagotovljena na
proračunski postavki PP 1106.
V skladu s proračunskimi možnostmi lahko strokovna komisija za izvedbo postopka
tega javnega razpisa predvidena sredstva
v okviru skupnih kvot spremeni tako, da
se za namen A zviša kvota za leto 2008 iz
predvidene kvote za leto 2009. Prav tako se
v primeru neporabljenih sredstev za namen
B le ta razporedi na namen A tako, da ni
presežena skupna kvota za namen A za leti
2008 in 2009 (1.000.000 EUR).
Indikativna razdelitev sredstev po razvojnih regijah
Sredstva sofinanciranja za namen A so
sestavljena iz:
– nespremenljivega dela za fiksne stroške, ki je za vse subjekte enak
in
– spremenljivega dela, odvisnega od:
– števila občin na območju razvojne
regije – teža 25% spremenljivega dela,
– indeksa razvojne ogroženosti regije
(IRO) na podlagi Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 23/06)
– teža 75% spremenljivega dela.
Preglednica: Delitev sredstev po javnem razpisu 2008 po regijah in letih
za namen A
Razpis 2008
Regija
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Gorenjska
Goriška
Savinjska
JV Slovenija
Pomurska
Notranjsko-kraška
Podravska
Koroška
Spodnjeposavska
Zasavska
Regije skupaj

Skupaj
100%
64.005
74.510
79.271
79.590
87.386
85.024
102.757
84.657
98.624
82.290
81.957
79.929
1.000.000

2008
50%
32.002
37.255
39.635
39.795
43.693
42.512
51.379
42.329
49.312
41.145
40.978
39.965
500.000

V primeru obstoja ORP iz druge alinee
točke 4.1. tega navodila, mora prijavitelj posredovati tudi predlog razdelitve kvote med
subjektom in ORP. Predlog razdelitve mora
biti potrjen s sklepom Sveta regije.
Za namen B lahko znaša vrednost sofinanciranja posameznega projekta do največ

v EUR
2009
50%
32.002
37.255
39.635
39.795
43.693
42.512
51.379
42.329
49.312
41.145
40.978
39.965
500.000
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40.000 eurov za izvedbo pilotnega projekta
razvojne pomoči in do največ 10.000 eurov
za pripravo pilotnega projekta razvojne pomoči.
7. Roki za porabo sredstev
Za namen A bo odobrena sredstva mogoče koristiti v okviru kvot, odobrenih po posameznih letih na osnovi predloženih zahtevkov (vmesni in končni) in poročil (vmesno
in končno) o izvedenih aktivnostih, izdelanih
v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije v tiskani in elektronski obliki.
Za namen B mora biti posredovano ob
končnih zahtevkih tudi končno poročilo
v tiskani in elektronski obliki. Predložena
morata biti tudi po dva tiskana izvoda in
izvod v elektronski obliki projekta priprave
razvojne pomoči, oziroma končno poročilo
o izvedbi projekta z izdelki in drugimi dokazili o izvedbi.
Skrajni rok za posredovanje končnih
zahtevkov za izplačilo za leto 2008 za oba
namena je do vključno 28. 11. 2008. V letu
2009 pa je za namen A zadnji rok za posredovanje končnih zahtevkov 30. 4. 2009.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi
se sredstva kakorkoli odtujilo, ima SVLR
pravico zahtevati takojšnje vračilo vseh že
prejetih sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
8. Način prijave in razpisni rok
Kot pravočasne bodo upoštevane vse
vloge, ki bodo prispele na naslov: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, v glavno pisarno-soba 421
do 3. novembra 2008, v zaprti ovojnici, z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni razpis
za sofinanciranje razvojnih nalog« na sprednji strani in z jasno navedenim nazivom in
naslovom prijavitelja vloge. V obrazcu št. 9
je osnutek ovojnice, ki ga lahko le izpolnite
in prilepite na ovojnico, ali pa njegovo vsebino točno izpišite.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma, ne bodo
upravičene do kandidiranja na razpisu in
bodo vrnjene vlagatelju neodprte. V primeru,
da na ovojnici ne bo naslova, bo komisija
najprej odprla vlogo in bo nato vrnjena na
naslov pošiljatelja (vlagatelja).
Vloge morajo biti v slovenskem jeziku,
vsi zneski v njej morajo biti prikazani v evrih
(EUR).
9. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži:
za namen A:
a) izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni
obrazec iz razpisne dokumentacije (obrazec
št. 1),
b) izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec
št. 2),
c) parafiran vzorec pogodbe (obrazec
št. 3),
d) sprejet in ustrezno strukturiran letni
poslovni načrt za upravičenca oziroma upravičence, kadar jih je več,
e) izpolnjen in podpisan obrazec Izobrazbena struktura zaposlenih pri upravičencu(ih)
na dan 1. 7. 2008 (obrazec št. 6),
f) izpolnjen in podpisan obrazec Lastniška struktura upravičenca(ev) na dan 1. 7.
2008 (obrazec št. 7),

g) izpolnjen in podpisan obrazec Sestava
sveta regije, regionalnega razvojnega sveta
in odborov regionalnega razvojnega sveta
na dan 1. 7. 2008 (obrazec št. 8),
h) opredeljene pričakovane rezultate in
kazalce uspešnosti po posameznih nalogah
upravičenca(ev),
i) opredeljene predvidene ostale sofinancerje (za namen A 40% upravičenih stroškov),
za namen B:
a) vse točke iz namena A iste toče razen
točk g in h,
poleg tega pa še:
b) pismo podpore projektu s strani ustrezne institucije v partnerski državi,
c) opis projekta,
d) pisno potrdilo sveta regije, da se lahko
razvojna institucija prijavi na razpis za namen B v primeru, da upravičenec ni subjekt
spodbujanja razvoja na regionalni ravni.
Kadar subjekt spodbujanja razvoja na
regionalni ravni kot upravičence prijavlja za
namen A tudi ORP, mora tudi zanje podati
vse obrazce, razen obrazcev 1 in 8a in 8b.
Za oba namena je mogoče kandiditrati
z isto vlogo.
10. Vzorec pogodbe je priložen kot priloga (obrazec št. 3).
11. Odpiranje vlog: odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija,
imenovana z odločbo št. 4300-197/2008/1,
z dne 20. 8. 2008. Javno odpiranje vlog bo
4. 11. 2008, ob 9. uri, v sejni sobi Rožnik
SVLR / 5. nadstropje.
12. Dopolnitev vlog: strokovna komisija
bo v roku osmih dni od odpiranja pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih dopolnijo v osmih dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
13. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek: sklep o dodelitvi sredstev izda minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Zoper sklep
je možna pritožba. Za pritožbeni postopek
se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l.
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08).
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko
dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo
informacije
Razpisna dokumentacija, ki velja tudi kot
navodilo, je od objave razpisa na razpolago
na spletnih straneh Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: www.svlr.gov.si.
Za dodatne informacije so na razpolago
vsak dan med 10. in 12. uro do roka za oddajanje vlog v SVLR:
– za namena A in razpis kot celoto: Cirila Tomšič, tel. 01/478-37-58, e-mail: cirila.tomsic@gov.si in Rudolf Rome, tel.
01/434-15-12, e-mail: rudolf.rome@gov.si,
– za namen B: Dimitrij Pur, tel.
01/434-15-26, e-mail: dimitrij.pur@gov.si.
Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno
na navedene e-naslove. Vprašanja se bodo
skupaj z odgovori objavljala na spletni strani
SVLR v roku 2 dni od prejema vprašanja.
Pošiljatelj vprašanj ne bo objavljen.
Vsebina razpisne dokumentacije, ki je
objavljena na spletni strani SVLR:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1),
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2),
3. Vzorec pogodbe (obrazec št. 3 za namen A in 3a za namen B),

Št.

94 / 3. 10. 2008 /

Stran

3287

4. Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje (obrazec št. 4),
5. Obvezna oblika vmesnega / končnega
poročila (obrazec št. 5),
6. Izobrazbena struktura zaposlenih pri
upravičencu na dan 1. 7. 2008 (obrazec št.
6),
7. Lastniška struktura upravičenca na
dan na dan 1. 7. 2008 (obrazec št. 7),
8. Sestava sveta regije, regionalnega
razvojnega sveta in odborov regionalnega
razvojnega sveta na dan 1. 7. 2008 (obrazca št. 8a in 8b),
9. Pravilna oprema ovojnice za prijavo
na javni razpis (obrazec št. 9).
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 43-71/2008-1
Ob-8367/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – Zdru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07)
in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
v obliki Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Koreje, podpisan v Seulu, dne 30. maja 1994 v slovenskem, korejskem in angleškem jeziku (Uradni list RS-MP, št. 7/95, stran 153) in pisnim
dogovorom med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in korejskim vladnim predstavnikom,
z dne 5. 9. 2008, v Ljubljani, Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Koreje v letih 2009–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih
projektov na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede,
– tehniške vede,
– biotehniške vede,
– medicinske vede,
– družboslovne vede,
– humanistične vede,
– multidisciplinarno raziskovanje.
3. Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Koreji;
– stroške bivanja za korejske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana, Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno, dnevnice do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
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stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni
list RS, št. 140/06 in Uradni list RS, št. 76/08
z dne 25. 7. 2008, v nadaljevanju: veljavna
uredba)) in lokalni prevoz, za kratke obiske
– do 14 dni;
– stroške bivanja za korejske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do
enega meseca, dnevnice do višine določene
v veljavni uredbi in lokalni prevoz. V primeru
zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini do
največ 1.252 EUR mesečno.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije korejskim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.
4. Državi partnerici: v okviru tega razpisa sodelujeta Vlada Republike Slovenije in
Vlada Republike Koreje.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo tri leta.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
Slovenski vodja raziskovalnega projekta,
ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07) in 8. ali 9. člen
Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene
in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št.
39/06, 106/06 in 39/07).
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski
in korejski nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (agencija in korejsko Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in tehnologijo). Kontaktna oseba na korejski strani je Lee, Eun-Joo, e-pošta: 79eunjoo@most.go.kr.
6. Prijavitelj se prijavi na javni razpis
s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A (ARRS-MS-KR-09-A/2008) in obrazec B (ARRS-MS-KR-09-B/2008). Prijava
na razpis mora biti predložena v 2 pisnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati:
– kratek povzetek vsebine v slovenskem
in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) obrazec A (v slovenskem in angleškem
jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na
naslov: razpis-koreja09-11@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
7. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti
v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje
J – Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupna vladna slovensko-korejska komisija
za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje izda
Upravni odbor agencije na podlagi izbire
Skupne vladne slovensko-korejske komisije
za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
na katero je agencija vezana.
8. Okvirna višina sredstev za izvedbo
predmeta razpisa je 70.000 EUR.
Agencija bo predvidoma sofinancirala
največ pet projektov. Končni dogovor o številu in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupne vladne slovensko-korejske
komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki bo predvidoma potekalo od 24.
do 28. novembra 2008 v Ljubljani. Korejska
stran bo predvidoma financirala en projekt
v višini 50.000 USD letno (ca. 33.747,00
EUR).
Sofinanciranje v letih 2009–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
9. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
10. Predvideni čas izvajanja predmeta
razpisa je od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011.
11. Način predložitve prijave:
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Vla-

do Republike Slovenije in Vlado Republike
Koreje v letih 2009–2011« morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah, v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici)
je lahko samo ena prijava.
Prijavni obrazec A (v slovenskem in angleškem jeziku) mora prijavitelj poslati tudi
po elektronski pošti na naslov: razpis-koreja09-11@arrs.si.
12. Rok za predložitev prijav
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, najkasneje do
vključno 3. novembra 2008 do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do vključno 3. novembra 2008 do 12. ure
(poštni žig).
Prijavni obrazec A (v slovenskem in angleškem jeziku) mora po elektronski pošti
prispeti na naslov: razpis-koreja09-11@
arrs.si, do 3. novembra 2008 do 12. ure.
13. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija
agencije. Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po
elektronski pošti (samo obrazec A). Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih
prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo
zavrgla.
14. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta
2008, po zasedanju slovensko-korejske vladne komisije za znanstveno in tehnološko
sodelovanje. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni tudi na spletni strani agencije, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji,
v enoti za mednarodno sodelovanje.
Oseba odgovorna za predmetni javni razpis je Marjetica Primožič, tel. 01/400-59-70,
e-pošta: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 671-390/2008-2
Ob-8196/08
Komisija Mestne občine Ljubljana za nagrade Marjana Rožanca na podlagi 6. člena
Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 10/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca
za področje športa v Mestni občini
Ljubljana za leto 2008
Mestna občina Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca, za področje športa
v Mestni občini Ljubljana, za leto 2008.
Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci
v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v letu 2008 (v obdobju do konca razpisa) ali za delo v daljšem obdobju.
Za vsako leto bodo podeljene največ
4 nagrade Marjana Rožanca.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
prebivališče oziroma sedež v Mestni občini
Ljubljana. Pobuda mora vsebovati utemeljitev.
Pobuda za podelitev nagrade mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca, Resljeva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, do vključno
24. 10. 2008 v zaprti kuverti s pripisom »za
razpis MR – ne odpiraj«.
Slovesna podelitev priznanj bo 21. 11.
2008.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
306-40-60, Oddelek za šport Mestne občine
Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-0205/2008-43/06
Ob-8246/08
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) sklepov 27. in 9. seje Sveta Mestne
občine Kranj, z dne 21. 8. 2005 in 26. 9.
2007 in sklepov župana sprejetih na podlagi
posamičnih programov razpolaganja s premoženjem z dne 24. 9. 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
490.261,30 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami).
2. Nepremičnina – zemljišče parc. št. 1883
v izmeri 578 m2, vpisana v vložni številki 96,
k.o. Britof, za izklicno ceno 129,98 EUR/m2
zemljišča (z vključenim DDV).
3. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 998/2, pot v izmeri 326 m2, vpisana
v k.o. Kranj, za izklicno ceno 139,00 EUR/m2
zemljišča (DDV ni vključen v ceno).
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 998/2, k.o. Kranj, ki je predmet razpolaganja, vpiše pravica služnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo, dostopnost in uporabe podzemne komunalne infrastrukture.
4. Mestna občina Kranj proda zemljišče
parc. št. 500/1, k.o. Čirče, na javni dražbi
za ceno 130,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni
vključen v ceno).
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parc.
št. 500/1, k.o. Čirče, vpiše pravico služnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
5. 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.
6. 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 zemlji
šča 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.
7. 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.
8. 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 priližni izmeri 800 m2, parc. št. 259/1 v približni izmeri 400m2, 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 5., 6., 7. in 8., na javni dražbi za
izklicno ceno 208,25 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 5., 6., 7. in 8.
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 torek, dne 21. 10. 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 ponedeljka, 20. 10. 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 porav-
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nane 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, 15. 10. 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 naj
ugodnejšim 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,
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,
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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 skup
nosti 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 17. 10. 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. 4780-0003/2008
Ob-8261/08
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, na podlagi 44. in 45. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07in 94/07)
v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter dopolnitvijo letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2008, ki ga
je Občinski svet Občine Rogatec sprejel na
5. izredni seji dne 2. 9. 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudbe
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec.
2. Ime in sedež upravljavca: Atrij d.o.o.,
Ljubljanska 20, 3000 Celje.
3. Opis predmeta prodaje:
a) Stanovanje številka 1 obsega: kuhinjo
13,64 m2, sobo 33,99 m2, kopalnico 3,75 m2,
shrambo 2,09 m2, klet 6,53 m2. Neto tlorisna
površina stanovanja je 59,99 m2. Stanovanje se nahaja v stanovanjsko-poslovnem
objektu na naslovu Trg 12 v Rogatcu, ki stoji na parc. št. 37/1.S., k.o. Rogatec. Stanovanju, ki se prodaja, pripada tudi drvarnica
v velikosti 21,94 m2 na parc. št. 250.S, k.o.
Rogatec. Stanovanje je prosto.
b) Stanovanje številka 2 obsega: kuhinjo
18,06 m2, sobo 35,16 m2, kopalnico 3,78 m2,
predsobo 7,76 m2, klet 6,25 m2. Neto tlorisna površina stanovanja je 71,28 m2. Stanovanje se nahaja v stanovanjsko-poslovnem
objektu na naslovu Trg 12 v Rogatcu, ki stoji
na parc. št. 37/1.S, k.o. Rogatec. Stanovanju, ki se prodaja, pripada tudi drvarnica
v velikosti 21,94 m2 na parc. št. 250.S, k.o.
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Rogatec. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Slednji ima pri prodaji pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja (stanovanja). Obe stanovanji se prodajata skupaj
s pripadajočima drvarnicama. Etažna lastnina ni vzpostavljena.
5. Ponudbena cena: izhodiščna vrednost
za stanovanje pod točko 3.a) je 20.300,00
EUR in za pripadajočo drvarnico 1.700,00
EUR, kar znaša skupaj 22.000,00 EUR.
Izhodiščna vrednost za stanovanje pod
točko 3.b) je 27.550,00 EUR in za pripadajočo drvarnico 1.550,00 EUR, kar znaša
skupaj 29.100,00 EUR. V izhodiščno ceno
pod točko 3.b) so vračunana vlaganja sedanjega najemnika v višini 5.346,00 EUR, ki se
mu v primeru uveljavitve predkupne pravice
odštejejo od zneska celotne kupnine, v nasprotnem primeru pa je kupec dolžan zgoraj
naveden znesek vlaganj poravnati na transakcijski račun dosedanjega najemnika.
V obeh primerih je v ceni zajeta tudi cena
za pripadajoči sorazmerni delež na funkcionalnem zemljišču v izmeri 341 m2, parc. št.
28, vpisana v vl. št. 137, k.o. Rogatec.
6. Davek na promet nepremičnin (2%)
v ponudbeni ceni ni vračunan.
7. Rok sklenitve pogodbe:
– V roku 15 dni od poziva prodajalca
mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
8. Način in rok plačila:
– Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR prodajalca.
– Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Prehod lastništva:
– Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov ter
z vknjižbo v zemljiško knjigo.
10. Višina kavcije: je v višini 10% ponujene kupnine na račun št. 01307-0100004165,
z navedbo »Varščina za stanovanje št. 1
– Trg 12« ali »Varščina za stanovanje št. 2
– Trg 12«. Ponudnikom, katerih ponudbe ne
bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno
vrnili v nominalnem znesku v petih dneh po
sprejemu odločitve, da se njihova ponudba
ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na
razpisu uspel, všteta v kupnino.
11. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
– Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje do dne 15. 10. 2008 do 10. ure,
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 1 – Trg 12 – Ne
odpiraj« ali »Ponudba za nakup stanovanja št. 2 – Trg 12 – Ne odpiraj«. Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar
morajo na naslov prispeti do določenega
datuma in ure.
12. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
13. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
15. 10. 2008, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup poslalo dva
ali več ponudnikov s ponujenim istim višjim
zneskom kupnine, se bo med ponudniki, ki

bodo izpolnjevali pogoje opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za
nepremičnine je 500 €.
Morebitna ustna licitacija bo na naslovu:
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
pritličje – sejna soba.
14. Pogoji za oddajo ponudbe:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika in telefonska številka;
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
ponujene kupnine (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV;
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
predmet javne ponudbe, za katero izkazujejo interes;
– priložiti je potrebno fotokopijo potrdila
o državljanstvu za fizične osebe oziroma
izpisek iz sodnega registra ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe, oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS),
ki ne smejo biti starejši od 30 dni;
– tujci morajo predložiti izjavo, da so seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah in da bodo
kljub predpisanem postopku po Zakonu
o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS,
št. 9/99) spoštovali roke tega razpisa glede
sklenitve pogodbe in plačilo kupnine in da
sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti
v skladu s citiranim zakonom;
– natančno navedbo ponujene cene.
Nepopolne in nepravočasne ponudbe,
ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in
ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene
bodo iz postopka izločene.
15. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb
o eventualni javni dražbi pa nemudoma.
16. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij: ponujena kupnina.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
17. Ostale določbe:
– Pri nakupu v 3. točki navedenih nepremičnin ima solastnik na podlagi tretjega
odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) predkupno
pravico pod enakimi pogoji. Če le-te ne izkoristi ima nadalje pri nakupu stanovanja št.
2 najemnik na podlagi prvega odstavka 176.
člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03 in 57/08) pod enakimi pogoji
predkupno pravico. Če najemnik ne izkoristi
svoje predkupne pravice se mu položaj iz
najemnega razmerja ne sme poslabšati.
– Komisija lahko s soglasjem župana, do
sklenitve pravnega posla, postopek javnega
zbiranja ponudb ustavi, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, pri čemer
se ponudnikom povrne izkazane stroške.
– Davek na promet nepremičnin, druge dajatve ter stroške v zvezi s prenosom
lastništva (stroški notarske overitve, vzpostavitev etažne lastnine, vpis v zemljiško
knjigo), plača kupec.
– Ponudbe bo obravnavala Komisija za
izvedbo javnega zbiranja ponudb.
– Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«, poznejših reklamacij se
ne upošteva. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
– Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
– Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
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ogleda so na voljo na tel. 03/81-21-028,
Klavdija Križanec.
Občina Rogatec
Ob-8295/08
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik, objavlja na podlagi 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 4/07) ter 15.,
16. in 17. člena Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja, št. 11/08)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest
(lokalnih cest in javnih poti) v Občini
Hrastnik
I. Naziv koncedenta: Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih javnih cest
(lokalnih cest in javnih poti) v Občini Hrastnik, in sicer:
– redno vzdrževanje – čiščenje in popravila prometnih površin ter pripadajočih varstvenih pasov in spremljajočih objektov,
– vzdrževanje horizontalne in vertikalne
cestno-prometne signalizacije,
– zimska služba.
III. Območje koncesije: koncesija se
podeli za občinske javne ceste v Občini
Hrastnik, kot so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/99 in 7/06).
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje
začne veljati z dnem podpisa pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Osnovna sposobnost kandidata
Ponudnik in podizvajalec (v primeru podizvajalstva) je dolžan predložiti naslednja
dokazila:
Izjavo o registraciji podjetja, za dejavnost, za katero se prijavlja na javnem razpisu.
Izjava, da ima ponudnik in podizvajalec
(v primeru podizvajalstva) poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Izjava, da ponudnik in podizvajalec (v
primeru podizvajalstva) in njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi:
– s hudodelskim združevanjem,
– s sprejemanjem podkupnin pri volitvah
(velja za fizične osebe),
– nedovoljenim sprejemanjem daril, nedovoljenim dajanjem daril, jemanjem podkupnine (za fizične osebe), dajanjem podkupnine, sprejemanjem daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufijo ali poslovno goljufijo, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufijo zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije in zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti,
– pranjem denarja.
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Izjava, da ponudnik in podizvajalec (v primeru podizvajalstva) ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
Ekonomsko-finančna sposobnost
Ponudnik je imel v zadnjih treh letih
(2005, 2006, 2007) povprečni letni prihodek
vsaj dvakrat višji, kot je ocenjena vrednost
(z DDV) za posel, ki ga prevzema.
Tehnične zmogljivosti
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno
razpoložljivo tehnično zmogljivostjo, kot je
določeno v razpisni dokumentaciji.
Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora imeti kadrovsko sposobnost za izvajanje koncesije, kot je določeno
v razpisni dokumentaciji.
Reference
Ponudnik mora imeti izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, in
sicer:
– Ponudnik je v obdobju zadnjih pet let
pred objavo tega javnega razpisa opravljal
zimsko službo najmanj 3 sezone.
– Ponudnik je v obdobju zadnjih pet let
pred objavo tega javnega razpisa opravljal
letno vzdrževanje cest najmanj 3 sezone.
Drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila, iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri
izbiri koncesionarja:
Zap.
Merilo
št.
1. Ponudbena cena
2. Strokovna,
organizacijska in
finančna usposobljenost
prijavitelja
3. Predlog izvedbenega
programa vzdrževanja
4. Dosedanje izkušnje
interesenta
5. Druge ugodnosti, ki jih
nudi prijavitelj

Maks.
vplivnost
80

5
5
5
5

Razpisna dokumentacija in odgovorna
oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, tel. 03/565-43-60, kontaktna oseba: Jože Gole, Tomaž Sihur, Rok Jenko.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od objave razpisa dalje. Razpisno dokumentacijo je možno prejeti na Občini Hrastnik ali na spletni strani:
http://www.hrastnik.si/obcina/.
IX. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako »Ne odpiraj – ponudba za pridobitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest v Občini Hrastnik« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani
ovojnice morata biti navedena ime in naslov
prijavitelja.
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b) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo predložene najkasneje do 23. 10.
2008 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se ne
bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile
pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik
X. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 23. 10. 2008 ob 11. uri, na
naslovu: v sejni sobi Občine Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
XI. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki
se izkažejo s pisnim pooblastilom.
XII. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
XIII. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: skladno
z razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90 dni.
O izbiri koncesionarja koncendent odloči
z upravno odločbo. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijskwo pogodbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 03/565-43-60,
obcina.hrastnik@hrastnik.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo
zahtevo.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 9. 2008
Občina Hrastnik
Št. 024-51/2008
Ob-8303/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja
podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 41/07) in Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana v letu 2009
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za programe razvoja
podeželja na območju MOL za naslednje
vrste pomoči in namene:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
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1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka;
1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči;
1.1.1.c) postavitev sadnega nasada;
1.1.1.d) postavitev nasada špargljev.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
1.1.2.a) nakup materiala in opreme za
adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev
izpustov;
1.1.2.b) nakup opreme hlevov;
1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov
(seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in gnojišč za namene izpolnjevanja standarda nitratne direktive;
1.1.2.d) postavitev pašnika.
1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5.
člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica
sadja, sušilnica za lan itd.), če naložba ne
povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti
kmetije.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št 1857/2006)
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe
informacijskih poti za potrebe kmetij;
1.3.2. Oživljanje in razvoj reje drobnice
na območjih z omejenimi možnostmi;
1.3.3. Povečanje pridelkov in kvalitete
sadja, jagod;
1.3.4. Razvoj ekoloških kmetij;
1.3.5. Spodbujanje integrirane pridelave
zelenjave in poljščin;
1.3.6. Razvoj podjetniških idej na podeželju;
1.3.7. Dvig kakovosti ponudbe podeželja;
1.3.8. Organizacija in tehnike varnega
dela na kmetijskih gospodarstvih.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006)
2.1.1.a) Predelava primarnih kmetijskih
in gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave,
žit, mleka, mesa, lesa itd.
2.1.1.b) Neposredna prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih
kmetijskih gospodarstev
2.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
2.2.1. Turizem na kmetiji
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in
tehnično podporo v kmetijskem sektorju, se
uporabljajo ne glede na to ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz
državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta
z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po čle-
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nu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki
držav članic, vključno s tistimi iz drugega
pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št.
1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški,
če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št.
1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št.
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči,
določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in
v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana.
Upravičenci lahko za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
ohranjanje tradicionalnih stavb in naložbe
po pravilu de minimis, vložijo vloge za več
namenov, vendar samo eno vlogo za isti namen. Vlogo lahko vložijo tudi za fazno naložbo, ki se bo izvedla v največ treh fazah.
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za posamezne vrste pomoči in
namene izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Upravičenci za naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih
(mikropodjetjih) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s sonaravno pridelavo kmetijskih pro
izvodov (eko, integrirano), ki so usmerjeni
ali se bodo usmerili v prosto rejo živali in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju Mestne občine Ljub
ljana.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom (mikropodjetjem), ki niso podjetja v težavah. Upravičenci
ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom
sklepa o dodelitvi pomoči.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu (mikropodjetju) ne sme preseči 400.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo (podjetje) na območju z omejenimi
možnostmi. Višina pomoči znaša do 50%
upravičenih naložb (stroškov) na območjih
z omejenimi možnostmi in do 40% upravičenih naložb (stroškov) na drugih območjih,
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih
stroškov na naložbo.
1.2. Upravičenci do dodelitve državnih
pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) leži na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičenci ne smejo
pričeti z investicijo pred prejemom sklepa
o dodelitvi pomoči.
Pomoč se lahko odobri v višini do 60%,
na območjih z omejenimi možnostmi do
75% dejanskih stroškov, ki nastanejo pri

naložbah ali prizadevanjih za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih
stroškov na naložbo.
1.3. Upravičenci do tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
Upravičenci do sofinanciranja storitev
tehnične podpore v kmetijskem sektorju
so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju
Mestne občine Ljubljana ter njihovi družinski člani.
Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so izvajalci – organizacije, ki
so registrirane za izvajanje tehnične pomoči
na področju kmetijstva. Pomoč se dodeli
do 100% stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne
smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki
se ukvarjajo z dopolnilnimi in nekmetijskimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli mikropodjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni
dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto
znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali
drugih dajatev. Bruto intenzivnost ne sme
presegati 50% upravičenih stroškov, oziroma ne več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšna kumulacija
povzročila intenzivnost pomoči, ki presega
že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih (mikropodjetjih) le kmetijskim
gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen.
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.1.a) nakupa novega rastlinjaka in
montaže ter opreme: stroški nakupa novega rastlinjaka s pripadajočo opremo in stroški montaže
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2.
1.1.1.b) nakupa nove mreže proti toči:
stroški nakupa nove mreže in ostalih elementov v skladu z izvedbenim načrtom,
stroški postavitve, stroški priprave izvedbe-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nega načrta za postavitev mreže s stroški
svetovanja in nadzora
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– izvedbeni načrt za postavitev mreže
proti toči v sadovnjakih, s popisom del in
materiala;
– imeti v lasti ali na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali
0,1 ha koščičarjev.
1.1.1.c) postavitve sadnega nasada:
stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški
priprave zemljišča (dela, ki ne pomenijo posega v prostor v skladu z veljavno zakonodajo kot so, globoko oranje, odstranjevanje
štorov ipd.), nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev, oziroma 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha
jagodičja,
– na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev
ali 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja.
1.1.1.d) postavitve nasada špargljev:
stroški nakupa večletnega sadilnega materiala
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora imeti v lasti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;
– na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem
konj, perutnine, prašičev, kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi možnostmi.
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.2.a) nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov:
stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov, stroški ureditve izpustov
1.1.2.b) nakupa opreme hlevov: stroški
nakupa opreme za odstranjevanje gnoja,
napajalne, krmilne, molzne, prezračevalne
opreme ipd.
1.1.2.c) nakupa materiala za gradnjo ali
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov, (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
nitratne direktive: stroški nakupa materiala
za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov.
Pogoji za dodelitev državne pomoči:
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z z izpustom;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč za rejo drobnice;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za
rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč na
območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč
v nižinskem območju za kombinirano rejo
(molznice, mlada živina) ter 10 ležišč na
območjih z omejenimi dejavniki za krave
dojilje;
– imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za

neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in
gnojnice in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju: GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije za namene iz točke 1.1.2.a) in
točke 1.1.2 c) ali izjavo, da ustrezno dovoljenje ni potrebno.
1.1.2.d) postavitev pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev na pašne
čredinke, nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe (delo
in material).
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– načrt postavitve pašnika minimalne
površine 3 ha, s popisom del, opreme in
opisom tehnologije paše.
1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb (5.
člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za
sadje, sušilnica za lan itd.), če naložba ne
povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti kmetije: stroški priprave dokumentacije
za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali
obnovo oziroma sanacijo objekta, stroški
nabave materiala za obnovo, stroški za izvajanje del.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti
vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno
za področje kulture;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
zgodovinsko izpričana dokumentacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiško
knjižni izpisek, katastrski načrt).
Pri naložbah v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbah
za ohranjanje tradicionalnih stavb je DDV
upravičen strošek v primeru, ko ga upravičenec ne more izterjati na podlagi nacionalnih
predpisov.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov predavanj, demonstracij, tečajev,
delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja
na tekmovanjih in stanovskih srečanjih itd.
Teme tehničnih podpor:
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe
informacijskih poti za potrebe kmetij:
– seznanjanje primarnih pridelovalcev in
proizvajalcev z določili EU zakonodaje s področja prehranske varnosti potrošnikov in
s točkami kontrole veterinarske in kmetijske
inšpekcije na kmetijah zaradi zagotavljanje
prehranske varnosti potrošnikov;
– predstavitev in praktični prikaz spletnih strani, ki nudijo možnost vpogleda in
uporabe podatkov na kmetijskih gospodarstvih s področja aktualne kmetijske politike,
veljavnih predpisov, navodil, strokovne literature itd.;
– pridobivanje znanj za obdelavo in predelavo mesa s sanitarno tehničnimi pogoji
za opravljanje dejavnosti predelave;
– možnost izkoriščanja paše na različne
načine in pravilna obremenitev travne ruše,
ustanovitev pašne skupnosti, razvoj služno-
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stne paše (povezovanje rejcev nižinskega
območja z rejci v hribovitih predelih);
– seznanjanje rejcev o uporabi podatkov
kontrole proizvodnosti, rodovništva in selekcije pri tehnologiji reje živali.
1.3.2. Oživljanje in razvoj reje drobnice
na območjih z omejenimi možnostmi:
– seznanjanje rejcev drobnice z zakonodajo na področju predelave mesa in mleka in registracijo dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji;
– spodbujanje rejcev za predelavo mesa
in mleka na kmetijah;
– svetovanje rejcem pilotnih kmetij in
ostalim rejcem o tehnologijah reje, adaptaciji prostorov, nabavi, montaži, opremi za
hleve, tehnologijah paše, odbiri plemenskih
živali (samci in samice).
1.3.3. Povečanje pridelkov in kvalitete
sadja, jagod:
– spodbujanje obnove in naprave novih
sadovnjakov;
– ciljno izobraževanje pridelovalcev za
doseganje višjih standardov tehnologije in
pridelavo višjih, rednih in kakovostnejših
pridelkov;
– uvajanje novih gnojilnih metod za izboljšanje teksture in vodno zračnega režima tal;
– razvijanje novih produktov na podeželju na podlagi starih sort hrušk (dišečka).
1.3.4. Razvoj ekoloških kmetij:
– vodenje skupine za ekološko kmetijstvo (povezovanje med pridelovalci z namenom izboljšanja pogojev trženja, skupna
promocija);
– iskanje novih možnosti za razvoj in novih načinov trženja;
– individualno svetovanje (tehnologija
pridelave in predelave, razvoj in izboljšanje
dopolnilnih dejavnosti, vključevanje v nove
oblike trženja);
– spodbujanje kmetov za ekološko pridelavo s predstavitvijo ekološkega kmetijstva
in ogledom ekološke kmetije.
1.3.5. Spodbujanje integrirane pridelave
zelenjave in poljščin:
– pridelava zelenjave in poljščin višje
kvalitete (kontrolirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev, prodaja na domu, embalaža, promocija);
– oblikovanje in izobraževanje skupin
pridelovalcev buč, špargljev, gob, siljenega
radiča;
– svetovanje pri tehnologiji pridelave zelenjave v rastlinjakih, ogled dobrih praks,
izmenjava izkušenj v pridelavi.
1.3.6. Razvoj podjetniških idej na podeželju:
– oblikovanje poslanstva, vrednot, ciljev,
vizije in konkurenčnega marketinga kmetijskega gospodarstva;
– delo s skupinami in individualno svetovanje.
1.3.7. Dvig kakovosti ponudbe podeželja:
– oblikovanje, vodenje, usposabljanje
ciljnih skupin na podeželju za razvoj raznolikih dejavnosti;
– razvoj novih tržnih produktov;
– spodbujanje razvoja podjetništva z izobraževanjem, animacijo in oblikovanjem
interesnih skupin.
1.3.8. Organizacija in tehnike varnega
dela na kmetijskih gospodarstvih:
– izobraževanje kmetov o varnem delu
z motorno žago;
– ogled dobrih praks izmenjava izkušenj.
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2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006)
2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in
gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa ...
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.1.a) nakup nove in rabljene opreme
in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.1.2) Neposredna prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih
kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.2 a) nakup nove in rabljene opreme
za prodajo kmetijskih proizvodov,
2.1.2 b) nakup materiala za izgradnjo
ali obnovo prostorov za trženje kmetijskih
proizvodov.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
2.2.1. Turizem na kmetiji
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.2.1.a) nakup nove ali rabljene opreme
za opravljanje dejavnosti, razen drobnega
inventarja,
2.2.1.b) nakup materiala za izgradnjo ali
obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.3.1.a) stroške tečaja in stroške pridobitve certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije za predelavo mleka, mesa, sadja,
peko kruha, potic in testenin na tradicionalni
način, čebelarstva itd.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu,
– certifikat pridobljen v obdobju od 1. 1.
2008 do 31. 3. 2009.
IV. Merila za izbor programov:
A) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb so:
– prejeta javna sredstva za naložbe
v kmetijska gospodarstva od leta 2004,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
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Za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb se namesto
merila standard kmetijske pridelave in izobrazba upravičenca upoštevata naslednji
merili:
– starost objekta,
– vrsta obnove (obnova/sanacija, rekonstrukcija).
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
B) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi de minimis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih so:
– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2004,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži gospodarstvo,
– status dejavnosti.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
Pri vlogah, ki izkazujejo fazne naložbe
(skupinske izjeme in de minimis) se pri ocenjevanju upošteva število točk dodeljeno pri
ocenjevanju prve vloge.
Za dodelitev državnih pomoči za tehnično podporo po pravilu de minimis se upošteva naslednje merilo:
– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev sredstev se ocenijo s 100 točkami.
C) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
po posameznih temah so:
– primernost predloženih vsebin glede
na cilje strategije,
– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvo iz razpisanih tem,
– dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za izvedbo programov
podeželja je 180.000,00 EUR, po posameznih namenih pa:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
1.1. naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb 65.000,00 EUR
1.2. zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju 70.000,00 EUR,
– izboljšanje znanja kmetov na področju
tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij 8.000,00
EUR,
– oživljanje in razvoj reje drobnice na
območjih z omejenimi možnostmi 8.000,00
EUR,
– povečanje pridelkov in kvalitete sadja,
jagod 11.000,00 EUR,
– razvoj ekoloških kmetij 13.000,00
EUR,
– spodbujanje integrirane pridelave zelenjave in poljščin 14.000,00 EUR,
– razvoj podjetniških idej na podeželju
5.700,00 EUR,
– dvig kakovosti ponudbe podeželja
6.000,00 EUR,
– organizacija in tehnike varnega dela na
kmetijskih gospodarstvih 4.300,00 EUR.

2. Pomoči de minimis
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in zagotavljanje tehnične
podpore za predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov 45.000,00 EUR.
Kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih vlogah za naložbe za posamezno
vrsto pomoči višja oziroma nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči,
se sredstva prerazporedijo na drugo vrsto
pomoči.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena nepovratna sredstva za leto 2009
morajo biti porabljena najkasneje do 16. novembra 2009.
VII. Roka za predložitev vlog in način
predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer za pomoč za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijskem sektorju vključno do 21. novembra 2008 (datum
žiga pošte), za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
na kmetijskih gospodarstvih ter za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih in za zagotavljanje tehnične
podpore za predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih vključno do 2. aprila 2009 (datum žiga pošte).
Vloga za dodelitev sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, naložbe v predelavo primarnih
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih se pripravi na obrazcu Vloga 1, za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijskem sektorju na
obrazcu Vloga 2 in za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih na obrazcu Vloga 3. Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva
razpisna dokumentacija in so navedeni na
obrazcu vloga.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Razpis razvoj podeželja«.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog
za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov in/ali projektov v MOL v letu
2009 s področja dodelitev državnih pomoči
za programe razvoja podeželja v MOL v letu
2009 se bo pričelo dne 27. novembra 2008
za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, 6. aprila 2009 za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in naložbe v predelavo in trženje
primarnih kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske
dejavnosti in tehnične podpore za predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Odpiranje vlog ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepo-
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polno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 3 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločil predsednik Komisije za koordinacijo izvedbe javnih
razpisov za sofinanciranje programov in/ali
projektov MOL v letu 2009 o pritožbi zoper
ta sklep pa župan MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku
odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v teh
rokih zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan, in sicer med 9. in 12. uro, v Odseku
za razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet,
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljub
ljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
oziroma e-pošti vsak delovni dan od 9. do
12. ure, pri: Maruški Markovčič (tel. 01/30643-09, e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si), Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11,
e-pošta: teodora.makoter@ljubljana.si) in
Ivki Levatić (tel. 01/306-43-10, e-pošta: ivka.
levatic@ljubljana.si).
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8304/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
114/07 ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000
Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programa dela
lokalnih društev na področju razvoja
podeželja ter za sofinanciranje
strokovnih vsebin prireditev na
podeželju in Ekopraznika v Ljubljani
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov in nekmetov povezanih v lokalna
strokovna društva in društva, ki delujejo na
področju razvoja podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju in
– izvedbe Ekopraznika v Ljubljani.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega
društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega
pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji
brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje
običajev);
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti
društva pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih,
izdelava internetnih strani);
– predstavitvijo društev na prireditvah,
lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena, drugih društev in
organizacij;
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične
dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter
manjše društvene prireditve, ki niso predmet
druge točke javnega razpisa.
I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela prireditve, ki predstavlja podeželje in pospešuje njen razvoj,
je namenjena širši javnosti in se izvaja na
območju MOL. Vsako lokalno društvo s sedežem v MOL lahko kandidira le z eno prireditvijo.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– razstavami;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko tržnico v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši
javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem
načinu življenja ter trajnostnem življenjskem
slogu.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvajanje programa dela lokalnega društva
in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah
po tem razpisu so:
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– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL
– lokalna strokovna društva, razen društev,
ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj
50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov,
ki so prebivalci MOL.
2. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so:
– neprofitne pravne osebe, s sedežem
na območju MOL in ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave in
predelave).
Vlagatelji pod točko 1. morajo za pridobitev sredstev za vsak namen (razen za
izvedbo Ekopraznika v Ljubljani), posebej
vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ter prilogo: fotokopijo zapisnika občnega
zbora s programom dela društva za leto
2009. Iz zapisnika občnega zbora mora biti
razviden opis programov, ki se bodo izvajali
v letu 2009 ter terminski in finančni načrt
izvedbe programov.
Vlagatelji pod točko 2. morajo za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika
v Ljubljani vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije ter prilogo: fotokopijo dokazila o registraciji pravne osebe – izpis iz
sodnega registra.
MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na
prireditvah in izvedbo Ekopraznika v Ljub
ljani v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 10.
2009.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela lokalnega društva:
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo
strokovnih vsebin prireditve in Ekopraznika
v Ljubljani:
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve.
Višino dodeljenih sredstev se določi
na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za
posamezni namen so merila vsebinskega
ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 32.200 EUR od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih
društev v višini 11.600 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju 13.600 EUR,
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani
v višini 7.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti
predloženega programa strokovnega dela
lokalnih društev in prireditev. Skupna višina
vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme
presegati 50% celotne vrednosti.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. oktobra 2009.
VI. Rok za predložitev vlog in način pred
ložitve
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Rok za predložitev vlog je do 12. 3. 2009
(datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljub
ljana.
Vsaka vloga mora biti poslana posebej
za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani
ovojnice:
– »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo – program dela društva«,
– »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo – prireditev«,
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – ekopraznik v Ljubljani«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci
MOL – vloga,
– priložena fotokopija zapisnika občnega zbora s programom dela za leto 2009,
oziroma za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani
– priložena fotokopija dokazila o registraciji
pravne osebe – izpis iz sodnega registra,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
za sofinanciranje programa dela lokalnega
društva v letu 2009 in vlog za sofinanciranje
strokovnega dela prireditev na podeželju
v letu 2009, bo opravila strokovna komisija
17. 3. 2009. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločil predsednik Komisije za koordinacijo izvedbe javnih
razpisov za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL v letu 2009, o pritožbi zoper
sklep pa župan MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku
odpiranja vlog.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
voljo na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9.
in 12. uro, v Odseku za razvoj podeželja in
upravne zadeve, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in promet, Mestna občina Ljub
ljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, pri: Maruški Markovčič (tel. 01/306-43-09, e-pošta:
maruska.markovcic@ljubljana.si), Teodori
Makoter (tel. 01/306-43-11, e-pošta: teodora.makoter@ljubljan.si)
in
Ivki
Levatić
(tel.
01/306-43-10,
e-pošta:
ivka.levatic@ljubljana.si).
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8305/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega oziroma
strokovnega tiska ter znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov za potrebe
MOL za leto 2009
I. Predmet razpisa
Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti
I.a. Znanstveni in strokovni tisk:
– Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane in izboljšanju
kakovosti življenja v mestu: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog
in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter
tematske številke znanstvene periodike, ki
obravnavajo problematiko MOL ali prevode
del, ki so zaradi obravnavanega področja
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
– Znanstveni in strokovni posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma
predstavljajo pomemben prispevek k njeni
promociji in izboljšanju kakovosti življenja
v mestu.
II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Vlagatelji so lahko za:
– Znanstveni in strokovni tisk: založbe,
javni zavodi, nepridobitne organizacije.
– Znanstveni in strokovni posveti: javni
zavodi, nepridobitne organizacije.
III. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih sub
jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec T-3: merila za ocenjevanje vlog- tisk).
III.a. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:
– pomen in aktualnost tematike,
– ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za
MOL,

– pričakovana odzivnost,
– racionalna in varčna izvedba.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec P 3: merila za ocenjevanje vlog - posveti).
IV. Okvirna višina sredstev: tisk in posveti: 23.570 EUR.
V. Roki porabe dodeljenih sredstev
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba
pogodb bosta potekali v skladu z določili
Odloka o proračunu MOL za leto 2009 in
veljavnimi zakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2009 morajo
biti porabljena v letu 2009.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 11.
2008 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka posamezna vloga, vključno s predpisanim številom izvodov, mora biti poslana
v zaprti ovojnici z obvezno oznako »Ne odpiraj – vloga: znanstveni tisk« oziroma »Ne
odpiraj – vloga: znanstveni posvet«.
VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 4. 11. 2008.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bodo področne komisije
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa do 22. 12. 2008.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili,
kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo
prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak delovni dan med 9. in 12.
uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Služba za razvojne projekte in investicije,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, II. nadstropje,
Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dose-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel.
306/46-54 (Smilja Repič Burger), faks
306-46-90 oziroma po elektronski pošti:
smilja.repic@ljubljana.si, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8306/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta MOL (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov v MOL
za leto 2009 za področje Mladinski
raziskovalni projekti
I. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne
projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni
dijakom in učencem ter njihovim mentorjem
na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer za:
– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje
OŠ in SŠ,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol
s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in
nadaljevalni projekti),
– projekte usposabljanja učiteljev za
mentorstvo MRD,
– projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2008. Vlagatelji
niso upravičeni kandidirati na javni razpis
s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– osnovne in srednje šole,
– društva,
– vzgojno izobraževalni zavodi,
– raziskovalne institucije, ki delujejo na
območju Mestne občine Ljubljana.
Posamezni predlagatelj lahko kandidira
z največ 5 projekti. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 5 projektov, bo Mestna
občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje
največ 5 projektov v skladu z razpisanimi
merili in kriteriji, ostale pa zavrnila.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu: vlagatelji morajo izpolnjevati tudi

posebne pogoje, če so sestavni del razpisne
dokumentacije.
IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Splošna merila so naslednja:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število mladih, ki jih projekt zahteva,
– možnost vključevanja mladih iz različnih šol,
– možnost ponudbe tabora mednarodnemu prostoru,
– uporabnost rezultatov,
– pozitivna ocena recenzenta, če je prijavitelj že izvajal tabore,
– višino že zagotovljenih finančnih sredstev drugih sofinancerjev.
V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti za potrebe
MOL za leto 2009 je 30.000,00 EUR.
Za posamezen projekt se predvideva
sofinanciranje v višini do 540,00 EUR, za
projekte metodik in usposabljanja mentorjev
pa do 875,00 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 11.
2008 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga:
Mladinski raziskovalni projekti«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 4. 11. 2008. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne
komisije v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v postavljenem
roku dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po
pooblastilu župana s sklepom odločil pod-
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župan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje do 22. 12. 2008.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html,
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan, in sicer: med 9. in 14.
uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18,
Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer:
– tel. 01/306-40-33 (Vladimir Koprivnikar),
– e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljublja
na.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8307/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje kulturno-raziskovalnih
projektov ob 140-letnici rojstva Riharda
Jakopiča – čas impresionizma na
Slovenskem
I. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
kulturno-raziskovalne projekte ob 140-letnici
rojstva Riharda Jakopiča – čas impresionizma na Slovenskem za predšolske otroke, ki
so vključeni v vrtce, osnovnošolce, srednješolce in njihove vzgojitelje in učitelje. S tem
želimo obeležiti 140-letnico rojstva Riharda
Jakopiča – impresionizem na Slovenskem.
Sofinancirali bomo kulturne projekte na
temo Rihard Jakopič – čas impresionizma
na Slovenskem:
– raziskovalne,
– glasbena umetnost (vse glasbene zvrsti):
– posamezne glasbene točke ali zaokrožene celote,
– predstavitev zaokrožene teme (skupine, vrtca ali šole),
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– kulturna dediščina:
– projektne naloge s plakatom 70 cm
x 100 cm,
– raziskovalne naloge s plakatom
70 cm x 100 cm,
– seminarske naloge s plakatom 70 cm
x 100 cm,
– literatura in založništvo:
– eseji,
– poezija, proza ali dramatika,
– publikacije,
– multimedialna umetnost:
– računalniški projekti,
– scenska umetnost (vse scenske zvrsti,
primerne dogodku in mladim):
– gledališče,
– lutke,
– ples,
– vizualna umetnost:
– fotografije (format 35 cm x 50 cm ali
50 cm x 70 cm),
– kiparska dela in instalacije,
– likovna dela (vse tehnike),
– makete,
– plakat (format 70 cm x 100 cm).
Pravico do sodelovanja na tem razpisu
imajo tudi vsi tisti, ki bodo v skladu s pravili
razpisa na temo Rihard Jakopič – impresionizem na Slovenskem:
– izdelali raziskovalno nalogo (učenci
OŠ in SŠ),
– izdelali razvojno nalogo z izdelkom
(učenci SŠ),
– izdelali projektno nalogo (učitelji
z učenci OŠ).
Nekaj zanimivih tem, ki bi jih bilo vredno
raziskati:
– Impresionizem in slovenska moderna,
– Slovenski impresionizem ali srečanje
z moderno slikarsko izkušnjo,
– Slovenski impresionizem, Ljubljana in
njen umetnostni pomen v času po velikem
potresu 1895,
– Ivan Hribar in popotresna gradbena
dejavnost v Ljubljani,
– Slovenska moderna in Ljubljana kot
kulturna prestolnica Slovencev,
– Impresionizem, fotografija in moderna
slika,
– Pozni historizem, secesija in slovenska
moderna,
– Gmotno ozadje vzpona slovenske moderna: obrt, industrija, bančništvo ...,
– Politično ozadje razvoja slovenske moderne,
– Umetnostni okvir slovenskega impresionizma; vzporedne umetnostne usmeritve in
množična kultura,
– Slovenska moderna, njeni protagonisti
med domovino in tujino,
– Impresionizem v literaturi, Slovenstvo
in svet,
– Vzpon dramatike v času slovenske
moderne,
– Hiše umetnosti in kulture na Slovenskem po prelomu stoletja.
Izbrani in sofinancirani kulturno-raziskovalni projekti bodo predstavljeni na slavnostnih prireditvah ob 140-letnici rojstva
Riharda Jakopiča – čas impresionizma na
Slovenskem in na Festivalu mladih v skladu s sprejetim programom Mestne občine
Ljubljana.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim projektom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2009. Vlagatelji niso upravičeni
kandidirati na javni razpis s tistimi projekti,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki so že financirani iz sredstev proračuna
MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– vrtci,
– osnovne in srednje šole,
– vzgojno izobraževalni zavodi.
Posamezni predlagatelj lahko kandidira
z največ 3 vlogami. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 3 vloge, bo Mestna
občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje
največ 3 vloge v skladu z razpisanimi merili
in kriteriji, ostale pa zavrnila.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu: vlagatelji morajo izpolnjevati tudi
posebne pogoje, če so sestavni del razpisne
dokumentacije.
IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Splošna merila so naslednja:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število mladih, ki jih projekt zahteva,
– možnost vključevanja mladih iz različnih šol,
– višino že zagotovljenih finančnih sredstev drugih sofinancerjev.
V. Okvirna višina sredstev: celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji
razpisanih kulturno-raziskovalnih projektov
ob 140-letnici rojstva Riharda Jakopiča –
čas impresionizma na Slovenskem za leto
2009 je 18.000,00 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009.
VII. Rok za predložitev vlog in način pred
ložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 11.
2008 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga:
Kulturno-raziskovalni projekt ob 140-letnici
rojstva Riharda Jakopiča – čas impresionizma na Slovenskem«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi (izjava vlagatelja, da se strinja
s pogoji in merili razpisa in razpisne dokumentacije),
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije in ne bo javno, se bo pri-

čelo 4. 11. 2008. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne
komisije v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v postavljenem
roku dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje do 22. 12. 2008.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer: med 9. in 14. uro v tajništvu oddelka
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer:
– tel. 01/306-40-33 (Vladimir Koprivnikar),
– e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljublja
na.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8308/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta MOL (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov v MOL za
leto 2009 za področje Varstva okolja
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij
v letu 2009, ki aktivno delujejo na področju
varstva okolja in narave.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti,
ki se nanašajo na območje Mestne občine
Ljubljana, in sicer:
Sklop A: Naravovarstveni ukrepi za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih živalskih vrst v Mestni občini Ljubljana.
Sklop B: Okoljski ozaveščevalni projekti
za otroke in mladino.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še
ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni
najkasneje do 9. novembra 2009.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije,
ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na
podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni
zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju
Republike Slovenije).
Vloge drugih subjektov bodo zavržene.
3. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva razpisa za oba sklopa so
25.000,00 EUR, za vsak sklop 12.500,00
EUR.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 11.
2008 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako
na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih
NVO in neprofitnih organizacij v letu 2009
– sklop A« oziroma »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih
NVO in neprofitnih organizacij v letu 2009
– sklop B«.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer
ne bo obravnaval.
Vloga mora vsebovati vse dokumente,
skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku in
vrednoteni v eurih.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 4. 11. 2008.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se
bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo
odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
6. Merila
Sofinancer bo sredstva dodeljeval na
podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih
sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte/aktivnosti v višini
največ 75% celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar ne več kot 6.250,00 EUR.
Merila:
Sklop A:
– Vsebinska kakovost projekta/aktiv
nosti.

– Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti.
– Reference NVO ali neprofitne organizacije s področja varstva biotske raznovrstnosti za zadnja tri leta (2005/6/7).
– Učinkovitost izvedenega projekta/aktivnosti.
– Vpliv projekta/aktivnosti na druge okoljske prvine (vode, zrak …).
Sklop B:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti.
– Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti.
– Vpliv projekta/aktivnosti na spremembo obstoječih na(raz)vad.
– Izvirnost projekta/aktivnosti.
– Vpliv izvedbe projekta/aktivnosti na informiranost otrok in mladine o stanju okolja
v MOL.
Merila so podrobneje specificirana in
s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
7. Roki porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju.
Dodeljena sredstva za leto 2009 morajo
biti porabljena v letu 2009.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan Mestne
občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan Mestne občine Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Mestna občina Ljubljana bo vlagatelje
vlog obvestila o izidu razpisa do 22. 12.
2008.
9. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne
bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil
od vloge.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, merila ter vzorci
pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja,
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
soba 413.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/objave_pozivi/default.html.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisno
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dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovni dan pri
Zali Strojin Božič, tel. 01/306-43-39, med
8. in 10. uro ter na elektronskem naslovu:
zala.strojin-bozic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8309/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –
UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
javni razpis
za sofinanciranje projektov/programov
v MOL za leto 2009 in/ali za leta od
2009 do 2011 s področja preprečevanja
zasvojenosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov/programov za leto 2009 ali 2009/2011
s področja preprečevanja zasvojenosti in
zlorabe drog v MOL v okviru sklopov:
1. Sklop A: »Vzgojni cilji«:
1.1. Projekti/programi za vzpodbujanje
pozitivnega in socialno odgovornega odnosa
otrok in mladostnikov do sebe in do okolja,
ki so usmerjeni v preprečevanje zasvojenosti in se izvajajo za cele skupine ali razrede
v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah;
1.2. Projekti/ programi za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redno šolanje in
imajo učne in vedenjske težave ter se izvajajo na šolah in so naravnani na preprečevanje zasvojenosti;
1.3. Projekti/programi za otroke in mladostnike, naravnani k preprečevanju zasvojenosti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov in
so namenjeni preprečevanju zasvojenosti;
1.4. Projekti/programi za celostno preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti in nasilja za celotne oddelke otrok, in
mladostnikov ter njihove starše in učitelje.
2. Sklop B: »Šola za starše«:
2.1. Pogovorna srečanja za starše otrok
in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z vzgojno izobraževalnimi vsebinami za gradnjo kvalitetnih medsebojnih
odnosov.
3. Sklop C: »Izobraževanje pedagoških
delavcev v osnovnih šolah«
3.1. Izobraževanja so namenjena pedagoškim delavcem v osnovnih šolah (uporabnikom izobraževanj) s področja medosebnih
odnosov med učitelji, starši in učenci.
4. Sklop D: »Terensko delo«:
4.1. Reintegracijski projekti/programi,
4.2. Projekti za pomoč mladim, ki eksperimentirajo z drogo in se želijo vključiti
v programe ob rednem šolanju.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom in/ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2009 oziroma
za obdobje od 2009 do 2011.
Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na
javni razpis s tistimi programi in/ali projekti,
ki so že financirani iz sredstev proračuna
MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na področju preprečevanja zasvojenosti
izpolnjujejo enega od naslednjih osnovnih
pogojev:
1) vlagatelji so fizične osebe, ki delujejo
na območju MOL, in opravljajo dejavnosti,
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ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja
ali
2) vlagatelji so pravne osebe in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakonov:
– društva,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– javni zavodi, ki izvajajo projekte za
preprečevanje zasvojenosti, za katere ne
prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev
in projekti pomenijo nadstandard (ne velja
za sklop D),
– gospodarske družbe, ki so registrirane
za izobraževalno dejavnost in usposobljene
za izvajanje razpisanih projektov (ne velja
za sklop D).
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
a) Velja za vse sklope:
– Vsebina projekta mora biti v skladu
z opredelitvijo vsebin sklopov v predmetu
razpisa.
b) Velja za vse sklope:
– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte
v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti
soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo
izvajali projekt. Soglasje mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom
javnega zavoda, v katerem se bo projekt
izvajal, in se mora sklicevati na prijavljeni
projekt.
c) Velja za sklop A:
– Vlagatelji ne morejo prijaviti projektov
z dejavnostmi s področja športa in kulture.
d) Velja za sklop A-1.4:
– Vlagatelji morajo zagotoviti projekt/program, ki generacijsko povezuje uporabnike (otroke in mladostnike, njihove starše
in učitelje).
e) Velja za sklop B:
– Vlagatelji, ki bodo kandidirali v sklopu
B: »Šola za starše«, morajo predvideti najmanj štiri izvajanja »Šole za starše« za eno
skupino staršev na isti lokaciji.
f) Velja za sklop C:
– Projekt »Izobraževanje pedagoških
delavcev v osnovnih šolah« sme obsegati
največ 24 ur.
– Vlagatelji za Izobraževanje pedagoških
delavcev v osnovnih šolah ne morejo biti
hkrati tudi uporabniki teh izobraževanj.
– Če cena presega z merili določeno vrednost, mora vlagatelj predložiti izjavo šole,
da bo prevzela plačilo razlike v ceni.
IV. Merila za izbor projektov/programov in
način sofinanciranja projektov/programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisno področje
sofinanciranja za področje preprečevanja
zasvojenosti so:
Splošna merila za izbor projektov/programov:
A) upravičenost projekta/programa,
B) kvaliteta in realnost projekta/programa,
C) finančna konstrukcija projekta/programa.
Dodatno splošno merilo za večletne projekte za sklopa A in B
D) Kontinuiteta projekta/programa
Dodatno splošno merilo za sklop C v
primeru večjega števila prijav
E) Dosedanje financiranje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Podrobnejša merila za izbor projektov/programov so opredeljena v razpisni
dokumentaciji v dokumentu »Merila za izbor
projektov in način sofinanciranja«.
Če bo Strokovna komisija za izbor projektov/programov na področju preprečevanja zasvojenosti ugotovila, da projekt/program, ki je prijavljen za večletno obdobje,
ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2009 do 2011, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt/program, ki
kandidira za sofinanciranje v letu 2009.
Način sofinanciranja je podrobneje določen v razpisni dokumentaciji.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena
realizaciji projektov/programov na področju
preprečevanja zasvojenosti v letu 2009 je
117.924 EUR, po posameznih sklopih pa:
Sklop A: Vzgojni cilji: 63.200 EUR
Sklop B: Šole za starše: 32.000 EUR
Sklop C: Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah: 11.000 EUR
Sklop D: Terensko delo: 11.724 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje projektov/programov za leti 2010 in 2011 bo
odvisna od dogovorjenega obsega projekta/programa za posamezno leto, od višine
razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za
financiranje preprečevanja zasvojenosti v letih 2010 in 2011, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega projekta/programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne
komisije glede projektnega/programskega
načrta za posamezno proračunsko leto.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009 tudi v primeru, ko bo
MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno
pogodbo za leta od 2009 do 2011. Z izbranimi izvajalci večletnih projektov/programov
bo MOL po letu 2009 za vsako naslednje
leto sklenila pisni dodatek k pogodbi.
VII. Rok in način predložitve popolne
vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 11.
2008 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Vzgojni cilji«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Šola za starše«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti: – Terensko delo«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje osnovne in posebne pogoje, da
se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezne sklope
na področju preprečevanja zasvojenosti,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov/projektov v letu 2009 in/ali od
leta 2009 do 2011 s področja preprečevanja

zasvojenosti pričela 10. 11. 2008 in ne bo
javno. Če se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v osmih dneh
roku dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga Strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za področje
preprečevanja zasvojenosti bo o izbranih,
zavrnjenih in zavrženih vlogah na področju
preprečevanja zasvojenosti po pooblastilu
župana MOL s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu tega razpisa in razpisni dokumentaciji,
– ki jih bo strokovna komisija za preprečevanje zasvojenosti na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku
odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer zainteresirani lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (pritličje – desno), 1000 Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
306-40-35 in 306-40-53, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro oziroma po e-pošti: preventiva@ljubljana.si. Za vse zainteresirane
bo 14. 10. 2008 od 9. do 10.30 organiziran
sestanek v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8310/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2009 in/ali za
leta od 2009 do 2011: Socialno varstvo
in varovanje zdravja – Ljubljana
– Zdravo mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I. Predmet razpisa
1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva:
1.1. Socialno-varstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo
podporo pri reševanju različnih stisk in težav
ter krepijo njihovo socialno vključenost
1.2. Socialno-varstveni programi za starejše:
1.2.1. Socialno-varstveni programi, ki
starejšim nudijo oporo za samostojnejše in
kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem
okolju
1.2.2. Dnevni centri za starejše
1.3. Socialno-varstveni programi za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja:
1.3.1. Socialno varstveni programi, ki
ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo
možnost varne namestitve (varna hiša)
1.3.2. Socialno-varstveni programi, ki
ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, opolnomočenje in
zagovorništvo
1.3.3. Socialno-varstveni programi za žrtve trgovine z ljudmi
1.4. Socialno-varstveni programi materinskih domov
1.5. Socialno-varstveni programi, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo
podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
1.6. Socialno-varstveni programi za ljudi
s težavami zaradi uživanja dovoljenih in/ali
nedovoljenih drog in z motnjami hranjenja
oziroma s težavami zaradi različnih oblik
zasvojenosti:
1.6.1. Socialno-varstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja
1.6.2. Socialno-varstveni programi za
ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi
zasvojenosti z alkoholom
1.6.3. Socialno-varstveni programi za
ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi
zasvojenosti z nedovoljenimi drogami
1.6.4. Socialno-varstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce
in uživalke nedovoljenih drog (zavetišče)
1.6.5. Socialno-varstveni programi za ljudi z drugimi oblikami zasvojenosti
1.7. Socialno-varstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo
podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
1.8. Socialno-varstveni programi za ljudi,
ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi za
brezdomce in brezdomke:
1.8.1. Socialno-varstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomke in brezdomce (zavetišče, celovita nastanitvena
podpora)
1.8.2. Drugi socialno-varstveni programi
za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter za
brezdomce in brezdomke
1.9. Socialno-varstveni programi, ki Romom in Romkinjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
1.10. Socialno-varstveni programi, ki
imigrantom in imigrantkam nudijo podporo
in omogočajo njihovo aktivno vključevanje
v skupnost
1.11. Drugi socialno-varstveni programi (zaupni telefoni, programi za istospolno
usmerjene, razvoj in promocija prostovoljnega dela, programi za povzročitelje nasilja idr.)

2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja
2.1. Programi namenjeni ohranjanju in
promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov
2.2. Programi namenjeni osveščanju
o odgovornem spolnem vedenju in o spolno
prenosnih okužbah
2.3. Programi namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, ob-porodno obdobje, dojenje)
2.4. Programi namenjeni osveščanju in
vzpodbujanju zdravega odnosa do tobaka,
alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe
2.5. Programi namenjeni preprečevanju
in zmanjševanju poškodb v prometu
2.6. Programi namenjeni izboljšanju
kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive
skupine (hospitalizirani otroci oziroma mladostnice in mladostniki, ljudje z neurejenim
zdravstvenim zavarovanjem ipd.)
2.7. Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev
2.8. Programi namenjeni svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na
področju duševnega zdravja
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji/-ce (v nadaljevanju: vlagatelji)
lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do
2011 in niso upravičeni kandidirati na javni
razpis s programi in/ali projekti, za katere so
za navedena leta že sprejeti v sofinanciranje
iz sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so pravne osebe (društva, zasebni
zavodi, ustanove, javni zavodi) s šifro dejavnosti 87.9 ali 88.9 po Uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08) oziroma imajo v svojih aktih
jasno opredeljeno delovanje na razpisanem
področju.
Vlagatelji s statusom javnega zavoda
lahko kandidirajo na sledeča razpisna področja:
– Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: 1.2.2., 1.4., 1.8.1. in
– Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: 2.1. do 2.8.
2. izvajajo dejavnost oziroma posamezne programe na območju MOL oziroma za
občanke in občane MOL,
3. vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
4. vlagatelji, ki so v preteklih 3 letih že bili
pogodbene stranke MOL, morajo imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL.
III. Merila za izbor projektov in/ali programov: merila vsebinskega ocenjevanja,
s pomočjo katerih področna strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med
tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za
področje »socialno varstvo in varovanje
zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto
2009 znaša:
1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: 1.779.000,00 €, in sicer:
1.1.: 120.000,00 €
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1.2.: 280.000,00 €
1.3.: 213.000,00 €
1.4.: 48.000,00 €
1.5.: 138.000,00 €
1.6.: 343.000,00 €
1.7.: 217.000,00 €
1.8.: 239.000,00 €
1.9.: 26.000,00 €
1.10.: 55.000,00 €
1.11.: 100.000,00 €
2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: 290.000,00 €, in sicer:
2.1.: 20.000,00 €
2.2.: 20.000,00 €
2.3.: 35.000,00 €
2.4.: 30.000,00 €
2.5.: 20.000,00 €
2.6.: 36.000,00 €
2.7.: 25.000,00 €
2.8.: 104.000,00 €
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009.
VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 3. 11. 2008 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja. V primeru, da vlagatelj kandidira
z več programi in/ali projekti, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami, in sicer:
– Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: socialno
varstvo, področje razpisa št. ___ (navedite
številko razpisanega področja, na katerega
se s programom prijavljate, npr. 1.2.2.)«
– Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: varovanje
zdravja, področje razpisa št. ___ (navedite
številko razpisanega področja, na katerega
se s programom prijavljate, npr. 2.1.)«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v prijavnem obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne
bo javno, se bo začelo v torek, 4. 11. 2008.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Pri odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija najkasneje v roku
osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku treh dni
dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na
razpisanih področjih po pooblastilu župana
s sklepom odločil podžupan, o pritožbi zoper
ta sklep pa župan MOL.
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Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije
ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge oziroma programi/projekti:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje do 22. 12. 2008.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega
razpisa je od dneva objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/raz
pisi_natecaji/default.html.
Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak
delovni dan, od ponedeljka do četrtka od
8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure,
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko
e-pošte
na
naslov:
ozsv@ljubljana.si,
– po tel. 01/306-41-00 – izključno v času
uradnih ur, in sicer:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in od 13. do
16. ure,
– petek od 8. do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8311/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000
Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2009 in/ali
za leta od 2009 do 2011 z naslednjih
področij:
1. Mladinske aktivnosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske
nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih
preventivnih programov za mlade v MOL
in mladinskih aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog, Četrtnem mladinskem
centru Bežigrad in Četrtnem mladinskem
centru Šiška.
S tem želimo omogočiti mladim v Ljub
ljani možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam povezovanje in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.
Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne
in preventivne aktivnosti, ki so namenjene
mladim v Ljubljani. Izvajajo se po metodah
organiziranega neformalnega učenja in se
nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
Mladinske nepridobitne organizacije so
tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti.
Mladi v Ljubljani so osebe med 13. in
30. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo
ali se zadržujejo na območju Mestne občine
Ljubljana.
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 5 sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste
mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki
enoletnih projektov ali triletnih programov in
so namenjene mladim, ki se izobražujejo,
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju
Mestne občine Ljubljana.
1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti:
Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih
držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih
projektov.
1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL:
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na
enem od dveh vsebinskih razpisanih področij:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi.
1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni
socialno ogroženim otrokom in mladim med
6. in 18. letom starosti v njihovem domačem
okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo
v Ljubljani.
1.5. Sklop E: mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog, v Četrtnem
mladinskem centru Šiška in Četrtnem mladinskem centru Bežigrad:
Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog, Četrtnem mladinskem
centru Bežigrad in Četrtnem mladinskem
centru Šiška so skupinske prostočasne aktivnosti, ki vsebujejo elemente preventivnega dela z mladimi in spodbujajo razvoj
socialnih veščin. Aktivnosti so namenjene
mladim med 12. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Nanašajo se na
naslednja vsebinska razpisna področja:
a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,

c) striparska in/ali grafitarska delavnica,
d) oblikovanje in vizualne komunikacije,
e) glasba in/ali ples,
f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov,
g) nega telesa in ličenje,
h) športne aktivnosti na prostem,
i) pogovorne aktivnosti/delavnice,
j) izleti.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2009 oziroma
za obdobje od 2009 do 2011. Vlagatelji niso
upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi
programi in/ali projekti, ki so že financirani iz
sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopih A, B in E:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo),
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US
U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP), razen Centri za socialno delo, ki
se lahko prijavijo pod sklop D,
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij – skladno s petim odstavkom 21.
člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07),
– študentske organizacije – ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov
(Uradni list RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopu C:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 61/06) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US
št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP), ki pa ne izvajajo javne službe.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopu D:
Vlagatelji so lahko Centri za socialno
delo na območju MOL, ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP).
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop A:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL,
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– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2009
ne sme presegati 6.500 € v okviru posamezne vloge,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2009
ne sme presegati 50% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– lokalna mladinska aktivnost v obliki
enoletnega projekta mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2009, v obliki triletnega
programa pa najkasneje do 31. 12. 2011,
– posamezen vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi
vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop B:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2009
ne sme presegati 1.800 € v okviru posamezne vloge,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev,
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge:
a) mednarodna mladinska aktivnost, ki
se izvaja izven območja Republike Slovenije:
– potni stroški za mlade iz Ljubljane do
mesta izvedbe in nazaj,
– kotizacija za sodelovanje mladih iz
Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti.
b) mednarodna mladinska aktivnost, ki
se izvaja na območju Republike Slovenije:
– stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti,
– stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti.
– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost,
– mednarodna mladinska aktivnost mora
biti izvedena med 1. 1. 2009 in 1. 11. 2009,
– posamezen vlagatelji se lahko prijavi
na ta sklop sofinanciranja z največ dvema
vlogama, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop C:
– vlagatelji se lahko prijavijo z največ eno
vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih
področij mreženja:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi;
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,

– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic,
od tega več kot polovica iz nevladnega in
nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi, fundacije, ustanove,
– vlagatelji zagotovijo vsaj 20% delež sofinanciranja za izvajanje aktivnosti mreženja
še iz drugih virov,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino za leto 2009 ne
sme presegati 12.300 € v okviru posamezne vloge,
– obvezna priloga k prijavi je dogovor
o sodelovanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem področju,
– aktivnost mreženja mora biti izvedena
najkasneje do 31. 12. 2009,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop D:
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 6. in 18. letom starosti,
– program mora biti izveden najkasneje
do 31. 12. 2009,
– vlagatelj mora prijaviti celoten program
mladinske aktivnosti za Sklop D na prijavnem obrazcu, ki je predpisan za ta sklop
sofinanciranja, in je sestavni del razpisne
dokumentacije,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence,
– posamezni vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana
prva vloga pri odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop E:
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 12. in 18. letom starosti (udeležence zagotovi Urad za mladino OPVI
MOL),
– vsebina vloge se nanaša na eno od
vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v predmetu razpisa pod točko 1.5.,
– aktivnost mora biti izvedena med 1. 2.
2009 in 31. 12. 2009,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– aktivnost se mora izvajati v prostorih ČMC, za katerega vlagatelji kandidirajo s posamezno vlogo oziroma v njegovi
bližnji okolici, razen v primeru izletov, pri
čemer morajo vlagatelji poskrbeti za dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma
javnih površin,
– posamezna aktivnost se lahko izvaja
v krajši obliki, v obsegu najmanj 10 ur neposrednega dela z mladimi ali v obliki celoletne
aktivnosti, pri čemer mora biti zagotovljena
minimalna izvedba programa vsaj 1 x tedensko po 2 uri neposrednega dela z mladimi,
– aktivnost se mora izvajati v delovnem
času posameznega Četrtnega mladinskega
centra, in sicer:
– v času od 1. 2. do 30. 6. 2009 in 1. 9.
do 31. 10. 2009 med 14. in 20. uro,
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– v času od 1. 7. do 31. 8. 2009 med
12. in 20. uro,
– v času od 1. 11. do 31. 12. 2009 med
14. in 19. uro;
– posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen
v primeru izletov in športne aktivnosti, pri
kateri vlagatelj omogoči večjo udeležbo,
– v primeru izvajanja aktivnosti izven
ČMC (daljši izleti, tabori) vlagatelji poskrbijo
za nezgodno zavarovanje udeležencev,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL v okviru posamezne vloge ne
sme presegati 2.100 €,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL za stroške dela je 8 € neto za
posameznega izvajalca mladinske aktivnosti na eno uro neposrednega dela z mladimi v posameznem Četrtnem mladinskem
centru,
– zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev in udeleženk,
– vlagatelji morajo sami zagotoviti tehnično opremo, ki je za izvedbo aktivnosti ne
zagotavlja MOL – Urad za mladino,
– vlagatelji ne morejo zaprositi za sofinanciranje stroškov, ki so povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti,
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge:
– stroškov dela največ dveh izvajalcev,
– stroškov materiala, ki ga za izvedbo
aktivnosti ne zagotavlja MOL – Urad za mladino, vendar je nujno potreben za izvedbo
aktivnosti,
– stroškov najema tehnične opreme, ki
je za izvedbo aktivnosti ne zagotavlja MOL
– Urad za mladino, vendar je nujno potrebna
za izvedbo aktivnosti,
– drugih stroškov, ki so nujno potrebni
za kvalitetno izvedbo aktivnosti,
– posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni
Četrtni mladinski center (skupaj z največ
šestimi vlogami).
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila so naslednja (ne glede na sklop):
– vsebinska in
– finančna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt
in/ali program, ki je prijavljen za večletno
obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2009 do 2011, ga
bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt
in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2009.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
realizaciji projektov in/ali programov za leto
2009, po posameznih razpisnih področjih
znašajo:
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Sklop A: 163.400 EUR
Sklop B: 21.000 EUR
Sklop C: 24.600 EUR
Sklop D: 184.316 EUR
Sklop E: 100.000 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2010 in 2011 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa
za posamezno leto, od višine razpoložljivih
sredstev v proračunu MOL za financiranje
posameznih razpisnih področij v letih 2010
in 2011, od ocene izvajanja dogovorjenega
obsega programa v preteklem letu in od
ocene pristojne strokovne komisije glede
programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009 tudi v primeru, ko bo
MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2010 do 2011. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL
po letu 2009 za vsako nadaljnje leto sklenila
pisni dodatek k pogodbi.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 11.
2008 (velja datum poštnega žiga).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani
ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna
mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje
mladinskih organizacij«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni
preventivni program za mlade«
Sklop E: »Ne odpiraj – vloga: mladinska
aktivnost v Četrtnem mladinskem centru«.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 10. 11.
2008.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bodo področne komisije
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
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gah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in
– ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku
odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko
vzgojo in izobraževanje, Urad za mladino
(pritličje), Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer pri Danici Markovič:
– tel. 01/306-40-44,
– e-pošta: mladina@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v torek, 14. 10. 2008, ob
13. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Potencialnim vlagateljem v okviru sklopa
E priporočamo, da si po predhodnem dogovoru s koordinatorkami Četrtnih mladinskih centrov ogledajo prostore za izvajanje
mladinskih aktivnosti, kjer bodo dobili tudi
podrobnejše informacije o potrebah mladih
v posameznem lokalnem okolju.
Koordinatorka Četrtnega mladinskega
centra Zalog je Erika Bandelj in je dosegljiva vsak delovni dan med 14. in 19. uro na
mobilnem tel. 051/398-840 ter po e-pošti:
cmc.zalog@siol.net.
Koordinatorka Četrtnega mladinskega
centra Bežigrad je Katja Žugman in je dosegljiva vsak delovni dan med 14. in 19. uro
na mobilni tel. 041/786-889 ter po e-pošti:
cmc.bezigrad@gmail.com.
Koordinatorka Četrtnega mladinskega
centra Šiška je Manja Brinovšek in je dosegljiva vsak delovni dan med 14. in 19. uro
na mobilnem tel. 031/239-349 ter po e-pošti:
cmc.siska@gmail.com.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8312/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 UPB in 56/08 – ZUJIK) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in

javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor producentov za izvedbo prvih
večjih projektov mladih ustvarjalcev,
ki jih bo v letu 2009 financirala
Mestna občina Ljubljana iz proračuna,
namenjenega za kulturo
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje prvih
večjih projektov mladih ustvarjalcev na področju MOL, ki bodo izvedeni v letu 2009.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A) uprizoritvene umetnosti;
B) glasbene umetnosti;
C) likovne umetnosti;
D) intermedijske umetnosti;
E) knjiga.
2. Opredelitev področij:
A) uprizoritvene umetnosti:
– režija prvih predstav mladih ustvarjalcev na naslednjih področjih:
lutke, dramske predstave, ulično gledališče, sodobni ples, cirkus na območju MOL;
B) glasbene umetnosti:
– izvedba prvih glasbenih projektov
v vseh žanrih in glasbenih stilih: izbrani prvi
projekti bodo morali vključevati promocijo,
koncert in izdajo prvega nosilca zvoka na
območju MOL;
C) likovne umetnosti:
– prva samostojna razstava na področju likovnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo,
grafika, risba, fotografija, animirani film, video, ilustracija, strip): razstava, izdaja stripa,
predstavitev animiranega filma, videa v razstaviščih na območju MOL;
D) intermedijske umetnosti:
– prvi projekti, ki povezujejo različne
umetniške prakse in/ali uporabljajo nove
tehnologije;
E) knjiga:
– izdaja prve knjige avtorja s področja
leposlovja in humanistike.
3. Cilj razpisa
Cilj razpisa je, da se uveljavljene producente s področja kulture, ki delujejo na
območju Mestne občine Ljubljana, spodbudi, da v svoje programe v večjem obsegu
vključijo mlade in perspektivne ustvarjalce
z vseh področij umetniškega ustvarjanja, da
izvedene projekte predstavijo čim širšemu
občinstvu ter na celovit način promovirajo
mlade ustvarjalce. Slednjim je v prestolnici potrebno zagotoviti možnost za aktivno
udejstvovanje na področjih umetnosti ter jim
dati priložnost za razvoj ustvarjalnosti, na
ta način pa zagotoviti nastajanje in razvoj
novih estetskih praks znotraj posameznih
področij kulture.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot
društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga
nevladna organizacija in kot gospodarske
organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in je skladen z opredelitvijo iz 2. točke razpisa ter bo v celoti
izveden v letu 2009.
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Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec projekta bo
v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški,
ki so upravičeni za sofinanciranje s strani
MOL, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi
predlagatelja.
Upravičeni so tisti stroški projekta, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta;
– opredeljeni v prijavi predlagatelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1. Na razpis se lahko kot predlagatelji
projektov na področju A) uprizoritvene umetnosti, B) glasbene umetnosti, C) likovne
umetnosti, D) intermedijske umetnosti in E)
knjiga prijavijo nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda in gospodarske organizacije, (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da imajo reference na področju, na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo: kopije
medijskih odzivov, vabil ipd. o izvedbi projektov s področja, na katerem kandidirajo,
v obdobju 2006–2008);
– da so avtorji projekta stari največ 30 let
in da prijavljajo projekt, ki ustreza definiciji
področja razpisa (2. točka besedila razpisa);
– da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na
katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL;
– da bodo prijavljeni projekt premierno
in v celoti izvedli v letu 2009 na območju
MOL;
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti
do MOL;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne
presega 70% celotne predvidene vrednosti
prijavljenega projekta in hkrati ne presega
4.000 EUR.
5.2. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04,
92/05 Skl. US: U-I-263-05-6, 97/05 Odl.
US: U-I-163/05-36, 100/05 Skl. US:
U-I-296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 Odl.
US: U-I-57/06-28).
5.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL
spremeni odločitev ter z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
6. Razpisni kriteriji:
– reference producenta na področju, na
katerem kandidira (30 točk);

– kakovost vsebinske zasnove projekta
in izvirnost (20 točk);
– zagotavljanje široke dostopnosti (število obiskovalcev, vstopnine, ciljno občinstvo,
naklada …) (15 točk);
– reference producenta glede uveljavljanja mladih avtorjev in njihove vključenosti
v program (10 točk);
– celovitost promocije mladih avtorjev in
kakovost promocijskega načrta za projekt
(10 točk);
– deficitarnost umetniške zvrsti (5 točk).
6.1. Uporaba kriterijev
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 90. Ocenjevanje
projektov bo potekalo opisno po naslednji
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 80 do 90
točk), kakovostno (od 70 do 79 točk) in nezadovoljivo (do 70 točk). Izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 71
točk in bodo glede na razpoložljiva sredstva
MOL uvrščeni med sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt, obsega in zahtevnosti
projekta, pri čemer med izbranimi projekti
predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk. Mestna občina Ljubljana bo
odločala o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju na podlagi
mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih kriterijev
ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2009.
7. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za
javni razpis v letu 2009 znaša 20.000,00
EUR. Mestna občina Ljubljana bo v letu
2009 sofinancirala predvidoma deset projektov z različnih področij.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
izbrane projekte morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009, skrajni rok za
predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2009. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2009. V primeru, da
bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več
projektov z istega razpisnega področja, bo
MOL s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete
v sofinanciranje.
9. Razpisni rok: razpis se prične 3. oktobra 2008 in zaključi 3. novembra 2008.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev
trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro).
Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi
pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si. MOL je dolžna v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti.
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11. Način pošiljanja in vsebina vlog:
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno
razpisno področje v tiskani obliki.
11.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, najpozneje do vključno 3. novembra
2008 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: Prvi
projekti«.
11.3. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le
v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko
v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani:
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Prvi projekti
– z obvezno navedbo, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša. Dopolnjevanje vlog po
poteku razpisnega roka (po 3. novembru
2008) ne bo več možno.
11.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in bo zavržena.
11.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
12.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 5. novembra 2008. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki:
– ne bo podana na originalnem obrazcu
v tiskani obliki in
– ji ne bo priložena obvezna priloga iz 5.
točke razpisa (kopije medijskih odzivov, vabil ipd. o izvedbi projektov s področja, na katerem kandidirajo, v obdobju 2006–2008).
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 3. novembra 2008, o čemer priča
poštni žig.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih
pogojev.
MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba;
– ni pravočasna;
– ni popolna.
12.3. Pristojna uslužbenka MOL bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka
odpiranja vlog obvestila predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do
katerega bo imel predlagatelj možnost, da
se o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo
izbrala predloge za sofinanciranje projektov
po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, ki
jih omogoča proračun MOL za leto 2009.
13. Uslužbenka MOL, pristojna za dajanje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije
v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sredo in
petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pri pristojni uslužbenki MOL:
Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si,
tel. 306-48-16).
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8313/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1 in 56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
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razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05) Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja
javni razpis
za izbor mednarodnih umetniških
festivalov, ki jim bo Mestna občina
Ljubljana v letu 2009 sofinancirala
promocijo in vrhunske prireditve
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je izbor mednarodnih
umetniških festivalov (v nadaljevanju: festivalov), ki se bodo odvijali na območju MOL
in katerih promocijo ter vrhunske prireditve
bo v letu 2009 sofinancirala Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) z namenom
oblikovanja blagovne znamke »Ljubljana –
mesto festivalov«.
Razpis se nanaša na izbor festivalov, ki
jim bo MOL v letu 2009 sofinancirala:
A) izdelavo skupnega tiskanega promocijskega gradiva v obliki programske knjižice
»Ljubljana – mesto festivalov 2009« ter drugih komunikacijskih sredstev;
B) pripravo in izvedbo vrhunskih festivalskih prireditev, ki bodo v letu 2009 dodatno
prispevale k večji mednarodni prepoznavnosti Ljubljane kot festivalskega mesta.
2. Opredelitev področij
2.1. Področje A) izdelava skupnega tiskanega promocijskega gradiva se nanaša
na izbor festivalov, ki bodo uvrščeni v programsko knjižico z naslovom »Ljubljana –
mesto festivalov 2009«. Izbrani predlagatelji
projektov ne bodo upravičeni do neposrednega sofinanciranja, temveč bo MOL financirala izdelavo tiskanega in elektronskega
promocijskega gradiva v okviru posebnega
javnega naročila, ki ga bo izvedel Zavod za
turizem Ljubljana. MOL bo prav tako omogočila dodatno promocijo izbranih projektov
v obeh ljubljanskih turističnih informacijskih
centrih.
2.2. Področje B) priprava in izvedba vrhunskih festivalskih prireditev, ki bodo v letu
2009 dodatno prispevale k mednarodni prepoznavnosti Ljubljane kot evropskega mesta festivalov, se nanaša na sofinanciranje
festivalskih prireditev in dogodkov, ki bodo
izpolnjevali razpisna merila vrhunskosti.
3. Cilj razpisa: v skladu s strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana
2008–2011, ki jo je Mestni svet MOL sprejel
na 18. seji dne 30. 6. 2008, sodi oblikovanje blagovne znamke »Ljubljana – mesto
umetnosti in kulture« med ključne ukrepe
za doseganje naslednjega cilja: »v razvoj
in promocijo turistične ponudbe Ljubljane
celovito in sistematično vključevati kakovostne in prepoznavne umetniške festivale«.
Cilj razpisa je promovirati in pospešiti trženje celovite turistične ponudbe na področju
umetniških festivalov z namenom oblikovanja blagovne znamke »Ljubljana – mesto
festivalov«. V sistematično promocijo celotnih festivalov in dodatno sofinanciranje
vrhunskih festivalskih prireditev bodo vključeni tisti kakovostni festivalski programi in
dogodki, ki najbolj prispevajo k širši mednarodni prepoznavnosti Ljubljane.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Mednarodni umetniški festival je festival na katerem koli področju umetniškega
ustvarjanja (glasba, gledališče, ples, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti,
knjiga, film in kulturna vzgoja), ki ga bo
v letu 2009 kot izvršni producent pripravil
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in izvedel predlagatelj projekta in ki v okviru
svojega programskega načrta za leto 2009
predvideva gostovanje najmanj treh tujih izvajalcev (posameznikov, skupin, kulturnih
ustanov ipd.).
Projekt na področju A) je izdelan programski načrt festivala, ki ga bo v letu 2009
na območju MOL izvedel predlagatelj projekta.
Projekt na področju B) je posamična prireditev oziroma dogodek, ki bo kot zaključena celota (koncert, gledališka ali plesna
predstava, razstava ipd.) izveden na območju MOL v letu 2009 v okviru festivala, ki ga
bo kot izvršni producent organiziral predlagatelj projekta.
Predlagatelji projektov na področju A)
kandidirajo z načrtom celotnega festivalskega programa za leto 2009, na področju
B) pa s posameznimi festivalskimi prireditvami oziroma dogodki, ki bodo predvidoma
izvedeni v okviru festivalskega programa za
leto 2009.
Oddaja vloge na področju A) pomeni, da
predlagatelj soglaša s tem, da lahko Mestna
občina Ljubljana, v primeru izbora, vključi
osnovne podatke o njegovem festivalskem
programu za leto 2009 v skupno tiskano in
elektronsko promocijsko gradivo ter druga
komunikacijska sredstva.
Predlagatelj projekta na področju B) je
odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec
projekta bo v pogodbi o sofinanciranju naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičeni stroški projekta na področju B) vedno predstavljajo breme, ki ga nosi
izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOL, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih
v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni
so tisti stroški projekta, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta (oziroma posamezne festivalske
prireditve);
– opredeljeni v prijavi predlagatelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
5. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
5.1. Splošni razpisni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– imajo status pravne osebe, ki svoje
dejavnosti ne opravlja z namenom pridobivanja dobička;
– delujejo vsaj tri leta na področju organizacije mednarodnih festivalov;
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in imajo sedež na
območju MOL;
– so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene
obveznosti do MOL;
– bodo v letu 2009 na območju MOL izvedli mednarodni umetniški festival, ki mu je
MOL domicilna občina in ki traja najmanj pet
dni ter ima najmanj pet festivalskih prireditev
kot zaključene celote.
5.2. Posebni razpisni pogoji:
5.2.1. Na razpisnem področju A) se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upra-

vičene osebe), ki poleg splošnih izpolnjujejo
tudi naslednje posebne pogoje:
– so v formalnopravnem smislu javni
zavod na področju kulture ali pa nevladna
kulturna organizacija s statusom društva,
zavoda ali ustanove;
– so izvršni producent celotnega festivala, na katerega se nanaša prijava.
5.2.2. Na razpisnem področju B) se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki poleg splošnih izpolnjujejo
tudi naslednje posebne pogoje:
– so v formalnopravnem smislu nevladna
kulturna organizacija s statusom društva,
zavoda ali ustanove;
– so izvršni producent celotnega festivala, v okviru katerega bo izvedena predlagana festivalska prireditev;
– zaprošeni znesek sofinanciranja posamezne festivalske prireditve ne presega
25% vseh predvidenih stroškov za izvedbo
te prireditve in hkrati ne presega 15.000
EUR.
5.3. Na razpisu ne morejo kandidirati
tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju
korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04, 92/05 Skl. US:
U-I-263-05-6, 97/05 Odl. US: U-I-163/05-36,
100/05 Skl. US: U-I-296/05, 20/2006 –
ZNOJF-1, 33/07 Odl. US: U-I-57/06-28).
5.4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL spremeni
odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (če projekt ni bil izveden) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
6. Splošni in prednostni razpisni kriteriji:
6.1. Splošni razpisni kriteriji:
Splošni kriteriji za izbiro projektov na
obeh A) in B) razpisnih področjih (najvišje možno število dodeljenih točk je 50) so
naslednji:
– mednarodna prepoznavnost festivala
in kontinuiteta, s poudarkom na obdobju
2006–2008 (do 30 točk);
– reference predlagatelja kot izvršnega
producenta festivala (do 15 točk);
– izvirnost, celovitost in utemeljenost
programske zasnove festivala v letu 2009
(do 15 točk).
6.2. Prednostni razpisni kriteriji:
6.2.1. Prednostni kriteriji za izbiro projektov na področju A) (najvišje možno število
dodeljenih točk je 50) so naslednji:
– večje število tujih izvajalcev v okviru
predvidenega programa festivala za leto
2009 (do 20 točk);
– obisk festivala kot spodbuda za povečanje števila tujih gostov in hotelskih nočitev
(do 20 točk);
– dostopnost (cenovna, prostorska ipd.)
festivala prebivalcem in obiskovalcem MOL
(do 10 točk).
6.2.2. Prednostni kriteriji za izbiro projektov na področju B) (najvišje možno število
dodeljenih točk je 50) so naslednji:
– vrhunska prepoznavnost in uveljavljenost festivalske prireditve v mednarodnem
okolju (do 20 točk);
– pokrivanje sorazmerno manjše kulturne ponudbe glede na število sorodnih kulturnih prireditev (do 15 točk);
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– časovna usklajenost z drugimi izvajalci podobnih programskih prireditev (do 10
točk);
– realno ovrednotena finančna konstrukcija glede na obseg in vsebino (do 5 točk).
7. Uporaba kriterijev:
7.1. Splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so
ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk
je 100 točk.
7.2. Ocenjevanje projektov na razpisnem
področju A) bo potekalo opisno po naslednji
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 90 do 100
točk), kakovostno (od 70 do 89 točk) in nezadovoljivo (do 69 točk). Izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev
prejeli najmanj 70 točk in bodo uvrščeni med
projekte, ki jim bo MOL sofinancirala skupno
promocijo.
7.3. Ocenjevanje projektov na razpisnem področju B) bo potekalo opisno po
naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od
96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95
točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani
bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo
v postopku ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk in
bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL
uvrščeni med sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt, obsega in zahtevnosti
projekta, pri čemer med izbranimi projekti
predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
7.4. MOL bo v letu 2009 na področju B)
sofinancirala predvidoma 5 projektov.
7.5. MOL bo odločala o izboru projektov
na podlagi mnenja posebne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih
kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih
proračunskih sredstev za leto 2009.
8. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za izvedbo razpisa na področju B) v letu 2009
znaša 50.000 €.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
9.1. Dodeljena proračunska sredstva za
izbrane projekte na področju B) morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2009, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je
10. november 2009.
9.2. MOL bo z izbranim predlagateljem
projekta na področju B) sklenila pogodbo
o sofinanciranju projekta v letu 2009. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov na področju B), bo MOL
s predlagateljem sklenila enotno pogodbo,
ki bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje.
10. Razpisni rok: razpis se prične 3. oktobra 2008 in zaključi 3. novembra 2008.
11. Razpisna dokumentacija:
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.
11.2. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami
(vsak ponedeljek, sredo in petek med 9.
in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16.
uro). Zainteresirane osebe imajo v tem času

tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si.
11.3. MOL je dolžna v času razpisnega
roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati
tudi po pošti.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog:
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno
razpisno področje.
12.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, najpozneje do vključno 3. novembra
2008 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: Kultura
– festivali – in z obvezno navedbo razpisnega področja« (A) Promocija festivala; B)
Sofinanciranje festivalske prireditve – odvisno od tega, za katero razpisno področje
predlagatelj oddaja vlogo).
12.3. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj
– dopolnilna vloga: Kultura – festivali – z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša«. Dopolnjevanje vlog po poteku
razpisnega roka (po 3. novembru 2008) ne
bo več možno.
12.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in bo zavržena.
12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 5. novembra 2008. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji
dan.
13.2. Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način kot je navedeno v 12. točki tega besedila razpisa;
– ki ne bo podana na originalnem obrazcu v tiskani obliki;
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija, kot to določa 11.
točka razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 3. novembra 2008, o čemer priča
poštni žig.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih
pogojev.
MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba;
– ni pravočasna;
– ni popolna.
13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje
v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov
o predlogu posebne strokovne komisije in
strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo
izbrala predloge za promocijo in sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), in sicer
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največ do vrednosti, ki ji omogoča proračun
MOL za leto 2009.
14. Obvezne priloge k prijavnemu obrazcu
K izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
1. izpolnjena originalna izjava predlagatelja, da je izvršni producent festivala, na
katerega se nanaša prijava;
2. izpolnjena originalna izjava predlagatelja, da izpolnjuje vse splošne in posebne
razpisne pogoje;
3. dokazila o mednarodni prepoznavnosti festivala in referencah predlagatelja
(fotokopije medijskih odmevov v obdobju
2006–2008).
15. Uslužbenec MOL, pristojen za dajanje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije
v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sredo
in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi
med 14. in 16. uro, pri uslužbencu MOL:
Davor Buinjac, Oddelek za kulturo (davor.buinjac@ljubljana.si, 306-48-40).
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8314/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 UPB in 56/08 – ZUJIK) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v
letu 2009 sofinancirala Mestna občina
Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki
bodo na območju MOL izvedeni v letu 2009.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A) uprizoritvene umetnosti;
B) glasbene umetnosti;
C) likovne umetnosti;
D) intermedijske umetnosti.
2. Opredelitev področij
2.1. Področje A) uprizoritvene umetnosti
obsega produkcijo na področju gledališča
in plesa. Gledališko področje zajema vse
zvrsti t.i. »scenskih umetnosti«, in sicer od
dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega
in fizičnega gledališča, prek ambientalnega
do pouličnega gledališča. V okvir uprizoritvenih umetnosti ne sodijo projekti, ki so bili
že izvedeni do 31. 12. 2008 (postprodukcija), priprave na projekte, ki ne bodo v celoti
izvedeni v letu 2009, izobraževanja, delavnice, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad,
obeležitev dogodkov, promocijo itd.
2.2. Področje B) glasbene umetnosti
zajema pripravo in izvedbo posameznih
koncertov, koncertnih ciklov in festivalov
ter izdaje nosilcev zvoka ali videospotov, ki
se zaključijo s koncertom. Koncertni ciklus
mora obsegati najmanj 5 koncertov, festival
pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem časovnem obdobju.
2.3. Področje C) likovne umetnosti zajema slikarstvo, kiparstvo, grafiko, risbo,
umetniško fotografijo, video, oblikovanje in
arhitekturo. Področje likovnih umetnosti ne
zajema oblikovanja in pojavljanja na spletnih
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straneh, avdiovizualnih del, medijskih izdelkov z namenom trženja, komercialnih prireditev, udeležbe na sejmih, tiskanja knjig,
prirejanja seminarjev, izobraževanj, nagrad
in delavnic. Sredstva na področju likovnih
umetnosti so namenjena samostojnim in
skupinskim razstavnim projektom ter projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja
ali sodelovanja z drugimi izvajalci in bodo
izvedeni na območju Mestne občine Ljub
ljana ob upoštevanju zagotavljanja uravnoteženosti vseh umetnostnih praks.
2.4. Področje D) intermedijske umetnosti zajema pripravo in izvedbo kulturnih projektov, ki temeljijo na interdisciplinarnosti
in/ali povezovanju med različnimi umetniškimi zvrstmi in interpretativnimi praksami in za
svoj izraz na kreativen, refleksiven in raziskovalen način uporabljajo obstoječe in/ali nove
tehnologije. Gre za projekte, ki na umetniški
način mediirajo vsebine, produkte in vplive
tehnologij, znanosti in socialnih praks.
3. Cilji razpisa
MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2009 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne in intermedijske produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na
območju MOL;
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
občinstvu na območju MOL;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot
društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga
nevladna organizacija in kot gospodarske
organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.
Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
koncert ipd.), ki se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2009.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičeni stroški projekta vedno
predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje
s strani MOL, so sestavljeni izključno iz
upravičenih stroškov, navedenih v razpisni
prijavi predlagatelja. Upravičeni so tisti stroški projekta, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta;
– opredeljeni v prijavi predlagatelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
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Mestna občina Ljubljana bo na razpisnem področju C) likovne umetnosti kot
upravičene stroške za projekte, ki jih izvajajo gospodarske družbe, upoštevala najmanj
80% s pogodbo določenega zneska za razstavnine neposrednih izvajalcev projekta in
največ 20% za materialne stroške.
Če je predlagatelj projekta posameznik
ali samozaposleni v kulturi, bo Mestna občina Ljubljana na razpisnem področju C) likovne umetnosti kot upravičene stroške priznala avtorski honorar v obliki razstavnine
v višini 80% s pogodbo določene vrednosti
projekta, 20% pa za materialne in ostale
stroške projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji
projektov na področju A) uprizoritvene umetnosti, B) glasbene umetnosti, C) likovne
umetnosti in D) intermedijske umetnosti prijavijo nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda, ki nimajo z MOL
sklenjene pogodbe o sofinanciranju javnega
kulturnega programa v obdobju 2007–2009,
gospodarske organizacije (razen na področju A) uprizoritvene umetnosti), samozaposleni v kulturi in posamezniki (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da so v obdobju 2006–2008 kot nosilci
izvedeli najmanj en projekt na področju, na
katerem kandidirajo (obvezno dokazilo-kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave
ipd.);
– da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na
katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma da imajo stalno
prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik);
– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu
2009 na območju MOL;
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti
do MOL;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja za
posamezni projekt ne presega 70% celotne
predvidene vrednosti prijavljenega projekta
in hkrati ne presega:
15.000 EUR na področju A) uprizoritvene
umetnosti;
10.000 EUR na področju B) glasbene
umetnosti za organizacijo koncertnega cikla
ali festivala oziroma 4.000 EUR na področju
B) glasbene umetnosti za koncerte, izdajo
nosilcev zvoka in videospotov;
10.000 EUR na področju C) likovne
umetnosti za predlagatelje s statusom nepridobitne zasebne kulturne organizacije in
gospodarske organizacije oziroma 2.000
EUR na področju C) likovne umetnosti za
predlagatelje s statusom posameznika ali
samozaposlenega v kulturi;
4.000 EUR na področju D) intermedijske
umetnosti;
– da so prijavili isti projekt le na enem
razpisnem področju;
– da so predvideli najmanj 65% sredstev
kot materialne stroške in največ 35% kot lasten honorar, če je predlagatelj posameznik
oziroma samozaposleni v kulturi (razen na
področju C) likovne umetnosti).
5.2. Na razpisu ne morejo kandidirati
tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju
korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04, 92/05 Skl. US:
U-I-263-05-6, 97/05 Odl. US: U-I-163/05-36,
100/05 Skl. US: U-I-296/05, – ZNOJF-1,
33/07 Odl. US: U-I-57/06-28).

5.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL spremeni
odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
6. Splošni in prednostni razpisni kriteriji:
6.1. Splošni razpisni kriteriji:
Splošni kriteriji za izbiro projektov na
vseh razpisnih področjih (najvišje možno
število dodeljenih točk je 70) so naslednji:
– izvirna zasnova in celovitost projekta
ter ustvarjalni pristop (do 30 točk);
– reference predlagatelja in avtorja ter
posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo
(do 15 točk);
– projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe
v MOL (do 12 točk);
– dostopnost projekta prebivalcem in
obiskovalcem MOL (do 7 točk);
– projekt, ki mu ni moč pripisati namena
ustvarjanja dobička (do 5 točk);
– večji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (1 točka).
6.2. Prednostni razpisni kriteriji:
6.2.1. Prednostni razpisni kriteriji na področju A) uprizoritvene umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– stopnja sodelovanja (organizacijsko,
tehnično, kadrovsko …) z javnimi zavodi
ali izvajalci javnih kulturnih programov (do
10 točk);
– večje število ponovitev in boljša dostopnost produkcije za ciljno občinstvo na
območju MOL (do 10 točk);
– stopnja dejavne vključenosti mlajših
avtorjev (do 5 točk);
– produkcijska zahtevnost in večji obseg
(število udeleženih) produkcije (do 5 točk).
6.2.2. Prednostni razpisni kriteriji na
področju B) glasbene umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– visoka in kvalitetna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti (do
10 točk);
– deficitarnost zvrsti na glasbenem področju (npr. jazz, eksperimentalna glasba
ipd.) (do 10 točk);
– projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in vzpostavljanje novih
prizorišč na področju MOL (do 3 točke);
– celovita promocija projekta (izdaja
CD-ja, organizacija koncertov, distribucija,
promocija) (5 točk);
– vključenost mladih ustvarjalcev in poustvarjalcev (do 2 točki).
6.2.3. Prednostni razpisni kriteriji na področju C) likovne umetnosti (najvišje možno
število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt, ki podpira manj zastopana
umetniška področja likovne umetnosti (do
10 točk);
– projekt, ki na inovativen način raziskuje
ljubljanske mestne teme (do 5 točk);
– projekt, ki presega ustaljene načine
produkcije in prezentacije likovne umetnosti
(do 5 točk);
– predstavitev projekta v razstavnih prostorih MOL (Galerija Kresija, Galerija Vžiga-
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lica, Jakopičeva galerija, Ljubljanski grad) ali
na javnih površinah MOL (do 5 točk);
– projekt, ki neposredno podpira ustvarjalce v obliki razstavnin (do 5 točk).
6.2.4. Prednostni razpisni kriteriji na področju D) intermedijske umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt, ki na kreativen, refleksiven in
raziskovalen način uporablja obstoječe in/ali
nove tehnologije (do 10 točk);
– projekt, ki raziskuje nove možnosti sinteze različnih umetniških oblik (do 10 točk);
– družbena analitičnost in kritičnost projekta (do 10 točk).
7. Uporaba kriterijev
Splošni in prednostni razpisni kriteriji za
posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100,
pri čemer je možno število točk za splošne
razpisne kriterije 70, za prednostne razpisne
kriterije pa 30 točk. Ocenjevanje projektov
bo potekalo opisno po naslednji vrednostni
lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in nezadovoljivo
(do 80 točk). Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja
na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih
kriterijev prejeli najmanj 81 točk in bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL uvrščeni
med sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt,
obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer
med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev
v sorazmerju z višino prejetih točk.
Mestna občina Ljubljana bo v letu 2009
sofinancirala na področju uprizoritvenih
umetnosti predvidoma 20 projektov, na
področju glasbenih umetnosti predvidoma
25 projektov, na področju likovnih umetnosti predvidoma 25 projektov in na področju intermedijskih umetnosti predvidoma
15 projektov. Mestna občina Ljubljana bo
nevladnim kulturnim organizacijam s statusom društva ali zavoda in gospodarskim
organizacijam sofinancirala največ 3 projekte na posameznem razpisnem področju,
samozaposlenim v kulturi in posameznikom
pa največ 1 projekt na posameznem razpisnem področju.
Mestna občina Ljubljana bo odločala
o sofinanciranju prijavljenega projekta na
posameznem področju na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih kriterijev ter
ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih
sredstev za leto 2009.
8. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2009 znaša 400.000 €.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november
2009.
MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2009. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov
z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo
obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje.
10. Razpisni rok: razpis se začne 3. oktobra 2008 in zaključi 3. novembra 2008.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje;
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo
na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev trg
7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi pravico
vpogleda v razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na
spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si.
MOL je dolžna v času razpisnega roka
na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi
po pošti.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog:
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno
razpisno področje v tiskani obliki in mora
vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v obdobju 2006–2008 kot nosilci izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem
kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali
vabil, najave ipd.), navedeno v 5. točki razpisnega besedila.
12.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, najpozneje do vključno 3. novembra
2008 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: Kultura
– projekti – in z obvezno navedbo razpisnega področja« (npr. A) Uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno
področje predlagatelj oddaja vlogo).
12.3. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Kultura – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša«.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega
roka (po 3. novembru 2008) ne bo več možno.
12.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in bo zavržena.
12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 5. novembra 2008. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
bo podana na originalnem obrazcu v tiskani
obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge
(navedeno v 5. točki razpisnega besedila)
o izvedbi najmanj enega projekta na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija
medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.).
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 3. novembra 2008, o čemer priča
poštni žig.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega
besedila.
13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje
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v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov
o predlogu področne strokovne komisije in
strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo
izbrala predloge za sofinanciranje projektov
po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, ki
jih omogoča proračun MOL za leto 2009.
14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri
naslednjih uslužbencih MOL:
– A) uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič
(nina.kalcic@ljubljana.si, 306-48-39);
B) glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si,
306-48-42);
C) likovne umetnosti: Lena Jevnik
(lena.jevnik@ljubljana.si, 306-48-54);
D) intermedijske umetnosti: Dario Seraval (dario.seraval@ljubljana.si, 306-48-63).
MOL za zainteresirane predlagatelje
v zvezi z javnim razpisom organizira javne
inštrukcije, ki bodo potekale v sredo, 15. oktobra 2008, od 10. do 11.30, na Ambroževem trgu 7, v sejni sobi Oddelka za kulturo.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-51/2008
Ob-8315/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za otroke
na območju Mestne občine Ljubljana za
leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti na
območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), ki jih izvajajo nevladne
in nepridobitne organizacije. S tem želimo
otrokom omogočiti razvoj sposobnosti in
vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje
kakovosti življenja otrok, ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in
nad otroki, bogatenje besednega zaklada,
razvijanje ustvarjalnosti otrok, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu
enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih
pravicah.
Aktivnosti se morajo izvajati po metodah
organiziranega neformalnega učenja (npr.
kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih
šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je
MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke do 15. leta starosti na
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in ne-
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pridobitne organizacije. Z razpisom želimo
otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih
počitnic: poudarek je na športno gibalnih
aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti (aktivna
udeležba v delavnicah), zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega
časa po načelu enakih možnosti.
V okviru Sklopa B so zagotovljena sredstva za izvedbo 4-urnega dnevnega programa in sredstva za izvedbo 9-urnega
dnevnega programa v času šolskih počitnic.
Sredstva se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in število ur
programa (4- in 9-urni program).
Počitniško varstvo otrok in aktivnosti
v času šolskih počitnic so:
1. Božično-novoletne počitnice (za leto
2008) – namenjeno je 2.500 € od skupne
višine sredstev na Sklopu B
2. Zimske počitnice – namenjeno je
4.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B
3. Prvomajske počitnice – namenjeno
je 2.500 € od skupne višine sredstev na
Sklopu B
4. Poletne počitnice – namenjeno je
37.500 € od skupne višine sredstev na
Sklopu B
5. Jesenske počitnice – namenjeno je
3.500 € od skupne višine sredstev na Sklopu B
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke do 15. leta starosti na
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in
nepridobitne organizacije.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali
projekte:
a) znanje s področja konstruktorstva,
tehnologije obdelav, tehnične športne obdelave,
b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki,
individualno učenje o znanosti, tehniki prek
neposrednih osebnih izkušenj učenca.
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale
neprofitne organizacije v MOL. Organizacija
varstva otrok je namenjena predšolskim in
osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na
domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko
in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
61/06),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic
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Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
61/06),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
61/06),
– Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so registrirane za opravljanje organiziranja
občasnega varovanja otrok na domu, in so
ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
61/06),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke:
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezno aktivnost in ne za celoten program,
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– vsaj 90% udeležencev so otroci do 15.
leta starosti z območja MOL,
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je
lahko njihov prispevek simboličen, če lahko
to vlagatelj argumentirano obrazloži,
– da zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL MU Oddelka za predšolsko
vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko vzgojo ne sme presegati 80% deleža
celotne vrednosti aktivnosti programa v posamezni vlogi,
– zaprošena vrednost sofinanciranja ne
sme presegati 10.000 EUR v okviru posamezne vloge,
– aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje do 31. 12. 2009,
– sedež organizacije je v MOL in deluje
izključno le na lokalni ravni,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ 5 vlogami, v nasprotnem primeru
bo upoštevanih prvih 5 odprtih vlog istega
vlagatelja,
– vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti
v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih
zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost.
Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in overjeno z žigom javnega
zavoda in se mora nanašati na prijavljeno
aktivnost.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic:
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen program počitniškega varstva v času
šolskih počitnic:

1. božično-novoletne počitnice (29. 12.–
31. 12. 2008);
2. zimske počitnice (23. 2.–27. 2. 2009);
3. prvomajske počitnice (28. 4. 2009–
30. 4. 2009);
4. poletne počitnice (25. 6.–31. 8.
2009);
5. jesenske počitnice (26. 10.–30. 10.
2009);
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– udeleženci so otroci do 15. leta starosti
z območja MOL,
– v času poletnih počitnic mora prijavitelj
izvesti najmanj 3-tedenski program (delovni dnevi), pri ostalih počitnicah pa program
v času vseh delovnih dni trajanja počitnic;
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je
lahko njihov prispevek simboličen, če lahko
to vlagatelj argumentirano obrazloži,
– aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje v roku, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic,
– sedež organizacije je v MOL in deluje
le na lokalni ravni,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ 3 vlogami za posamezne počitnice, v nasprotnem primeru bodo upoštevane
prve 3 odprte vloge na odpiranju,
– vlagatelji, ki bodo izvajali program
v javnih zavodih (npr. vrtci, šole …), morajo
obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali program. Soglasje mora podpisano s strani odgovorne
osebe in žigom javnega zavoda in se mora
nanašati na prijavljen program,
– pri alinejah pod točkami 1., 2., 3., 5.,
bomo izbrali največ 7 prijaviteljev (od tega
dva za 4-urni program, ostale pa za 9-urni)
na posamezne počitnice glede na število
doseženih točk, pri alineji 4. pa največ 10
vlagateljev (od tega tri za 4-urni program,
ostale pa za 9-urni program) glede na število doseženih točk.
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje do 31. 12. 2009,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se
izobražujejo v MOL,
– posamezni vlagatelji se lahko prijavijo
na ta sklop sofinanciranja z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana
prva odprta vloga na odpiranju,
– dopolnilne dejavnosti se izvajajo tekom
celega leta,
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoleten program in ne za posamezno aktivnost,
– vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj
100-ih učencev,
– zaprošena vrednost sofinanciranja ne
sme presegati 30.000 EUR,
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami
glede na okvirna sredstva.
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– organizacija občasnega varovanja
otrok na domu se izvaja v obdobju od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009,
– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
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– organizacija varovanja otrok na domu
je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL in varovanje otrok na
domu mora biti dostopno vsem otrokom pod
enakimi pogoji,
– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na domu,
ali plačilo kakršnegakoli prispevka za organiziranje občasnega varovanja otrok na
domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve
naročniku,
– občasno varovanje otrok na domu se
opravi na željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju: naročnik) na naročnikovem domu kot storitev,
– če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega varovanja otrok na domu organizatorju občasnega varovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod katerimi
organizator zagotavlja izvedbo storitve, je
organizator na vsebino naročnikovega sporočila vezan, razen zagotovitve osebe, za
katero naročnik želi, da opravi storitev,
– organizator občasnega varstva otrok
bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva
otrok polnoletne osebe, ki imajo najmanj
srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj
pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem
delu,
– organizator varovanja otrok na domu
mora za izvajalce občasnega varovanja
otrok na domu zagotoviti brezplačen tečaj
o varovanju otrok (minimalno 24-urni tečaj),
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene pogodbe o opravljanju
občasnega varovanja otrok na domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene v skladu z določili Pravilnika o pogojih za
občasno varovanje otrok na domu (Uradni
list RS, št. 41/97),
– izbrana vlagatelja, ki bosta sklenila
z MOL pogodbo o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok na domu,
morata v roku 45 dni od dneva sklenitve
pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene
pogodbe o opravljanju občasnega varovanja
otrok na domu z najmanj desetimi izvajalci
in ves čas trajanja pogodbe o sofinanciranju
imeti sklenjene pogodbe z najmanj enakim
številom izvajalcev,
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu ne sme imeti sklenjene pogodbe
o opravljanju občasnega varovanja otrok
na domu z osebo, ki je vpisana v evidenco
oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano
občasno varovanje otrok na domu,
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le z osebami, s katerimi
ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za
škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja
otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili
o odgovornosti,
– organizator mora imeti določeno kot
spodnjo mejo trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu najmanj 2 uri
dnevno,
– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja
otrok na domu v skladu z določbo 7. člena
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje
otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in
cenik storitev občasnega varovanja otrok na
domu, ki ga sprejme njegov pristojni organ,
– cena storitve občasnega varovanja
otrok na domu ne sme presegati 4 EUR na

uro in cene iz cenika morajo biti fiksne za
celo leto 2009,
– podatke o opravljenem varovanju otrok
na domu se vpiše v obrazec napotnice, ki
ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec napotnice
mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime, priimek in naslov naročnika,
2. ime in priimek osebe, ki je opravila
varovanje otrok na domu,
3. datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok na domu in
4. druge podatke, ki jih določi organizator
občasnega varovanja otrok na domu.
Podatke o začetku in koncu izvajanja
storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale
podatke pa oseba, ki je storitev opravila.
Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in
oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev organizator varovanja otrok na
domu naročniku na podlagi napotnice izstavi
račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis,
– organizator mora voditi evidenco oseb,
ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o vrtcih in tem osebam izdati izkaznico
osebe, ki občasno varujejo otroke na domu
v skladu 6. členom Pravilnika o pogojih za
občasno varovanje otrok na domu (Uradni
list RS, št. 41/97),
– organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne
varovati zaupnost vseh podatkov o družini
in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako
družina živi,
– organizator varovanja otrok na domu
mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok na domu in izvajanje
občasnega varovanja otrok na domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi
predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in
Pravilnikom o pogojih za občasno varovanje
otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami
glede na okvirna sredstva.
IV. Merila za izbor vlog
Posamezne vloge bodo ovrednotene po
naslednjih merilih:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke: 175.000 EUR
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic: 50.000 EUR
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja:
82.000 EUR
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu: 50.000 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve

Št.

94 / 3. 10. 2008 /

Stran

3311

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 11.
2008 (velja datum poštnega žiga), vlagatelji
pod Sklop D pa najkasneje do 13. 1. 2009
(velja datum poštnega žiga).
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami:
JR 2009: »Ne odpiraj – Aktivnosti za
otroke«
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke«
Skop B: »Ne odpiraj – vloga: počitniško
varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih
počitnic«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: dopolnilne
dejavnosti in vsebine s področja tehnike in
eksperimentiranja«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: organizacija občasnega varovanja otrok na domu
v MOL«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje
(Sklop A in Sklop B soglasja tistih javnih
zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost
ter Sklop D fotokopije sklenjenih pogodb
o opravljanju občasnega varovanja otrok
na domu, ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu in cenik storitev),
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 4. 11.
2008, za Sklop D pa 14. 1. 2009. Kolikor se
zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bodo področne komisije
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
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v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v roku 45 dni po
zaključku odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan,
in sicer med 9. uro in 12. uro na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za
izobraževanje (2. nadstropje), Resljeva 18,
Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer za
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
pri Gregorju Debevcu:
– tel. 01/306-40-28,
– e-pošta: gregor.debevec@ljubljana.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo predvidoma 14. 10. 2008
v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni
trg 1, Ljubljana, predvidoma ob 11. uri. Za
več informacij nas kontaktirajte preko zgornjega e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Ob-8347/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
ZIPRS0809 in 61/08), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
za učence iz MOL za leto 2009
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in
glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo
omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje
prostega časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
a) organizacija in izvedba revije pevskih
zborov iz različnih osnovnih šol v MOL,
b) priprave lampijonov za okrasitev parka Zvezda za leto 2009,
c) priprava skupinskih pustnih mask, ki
se navezujejo na ljubljansko zgodovino,
kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem
sprevodu,
d) jubileji osnovnih šol,
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e) projekti medkulturnega sodelovanja,
predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih
kulturnih okolij,
f) projekti povezovanja s šolami v tujini,
g) projekti medšolskega sodelovanja,
h) ekološko ozaveščanje,
i) šolski večdisciplinarni projekti,
j) projekti zmanjševanja nasilja,
k) sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
l) mednarodno leto astronomije,
m) tekmovanja glasbenih šol.
II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
upravičeni vlagatelji prijav so osnovne in
glasbene šole iz Mestne občine Ljubljana.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2009,
– sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence,
– zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15.
letom, ki se izobražujejo v MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Odseka za izobraževanje MOL ne
sme presegati:
a) za sofinanciranje organizacije in izvedbe revije pevskih zborov največ v višini
4.000 €,
b) za sofinanciranje priprave lampijonov
za okrasitev parka Zvezda največ v višini
100 €,
c) za sofinanciranje priprave skupinskih
pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje,
aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, največ v višini
150 €,
d) za sofinanciranje jubilejev osnovnih
šol od 30-letnice ustanovitve naprej oziroma na vsakih nadaljnjih 10 let, 10 € na leto
in 1 € na učenca največ v višini 1.000 €,
e) za sofinanciranje tekmovanj glasbenih
šol največ v višini 500 €,
f) za sofinanciranje vseh ostalih projektov največ v višini 750 €,
– posamezni vlagatelji se lahko prijavijo
na ta sklop sofinanciranja z največ šestimi
vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevanih prvih šest odprtih vlog na odpiranju,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev, ki so namenjena realizaciji dopolnilnih dejavnosti, je 80.000 €.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena do 31. 12. 2009.

VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 11.
2008 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Vloge (do šest vlog) morajo biti poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi
oznakami: JR 2009 – »Ne odpiraj – vloge:
Dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je razpisan za posamezno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 10. 11. 2008. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov
področnih strokovnih komisij po pooblastilu
župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v roku 45 dni po
zaključku odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko
vzgojo in izobraževanje, Odsek za izobra-
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ževanje (2. nadstropje), Resljeva 18, Ljub
ljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer pri Gregorju Debevcu:
– tel. 01/306-40-28,
– e-pošta: gregor.debevec@ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 84/2008
Ob-8348/08
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja
na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj
podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Pesnica (MUV, št. 21/2008) in Odloka
o proračunu Občine Pesnica za leto 2008
(MUV, št. 11/08)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve brezposelne osebe in
odpiranje novih delovnih mest v Občini
Pesnica za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za namen prehoda iz
brezposelnosti v samozaposlitev ter odpiranje novih delovnih mest skladno s pravili
o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Upravičenci in pogoji:
1. Upravičenci(ke) po tem razpisu so fizične osebe, ki so pred samozaposlitvijo
bile prijavljene na Zavodu za zaposlovanje
RS, Uradu za delo Pesnica in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Občine
Pesnica,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. 11. 2007 do 31. 10. 2008, kot samostojni podjetniki posamezniki katerih dejavnost
mora pomeniti edini in glavni poklic oziroma
kot ustanovitelji ali soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem delovnem razmerju,
– poslovni sedež na območju Občine
Pesnica.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile
sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Občine Pesnica v preteklih letih,
niso upravičene do finančnih sredstev po
tem razpisu. Sofinancirana samozaposlitev
mora trajati najmanj 12 mesecev. Nepovratna finančna sredstva za samozaposlitev se bodo nakazala podjetju zaposlitve
upravičenca(ke).
2. Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so samostojni
podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Do sredstev
je podjetje upravičeno, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– zaposlitev registrirane brezposelne
osebe prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS, Uradu delo Pesnica,
– zaposlena oseba mora imeti stalno
prebivališče na območju Občine Pesnica,
– nova zaposlitev mora povečati skupno
število zaposlenih nad najvišjim stanjem
v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2008 na proračunski

postavki 14022 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v skupni
okvirni višini 25.000 EUR.
Posamezni upravičenec(ka) lahko pridobi finančna sredstva do največ 5 minimalnih
plač za samozaposlitev oziroma po posamezni zaposlitvi na novo delovno mesto.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec(ka), odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa,
in višine drugih javnih sredstev, ki bi jih (je)
upravičenec(ka) dobil za namene samozaposlitve/zaposlitve.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 5. 11. 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga razpis samozaposlitev/zaposlitev« dostaviti na naslov Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni
strani mora biti napisan naziv in polni naslov
vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana v sprejemni pisarni
Občine Pesnica do vključno 5. 11. 2008 do
12. ure, oziroma poslana po pošti s poštnim
žigom do vključno 4. 11. 2008.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge
odpirala/obravnavala najkasneje do 7. novembra 2008, ko bo tudi odločila o vseh
upravičencih. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj v roku 5 dni od odpiranja vlog
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki
bodo prispele po 5. novembru 2008, se kot
prepozne zavržejo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni do 15. novembra
2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Pesnica. Objavljena je tudi
na spletnih straneh Občine Pesnica, www.
pesnica.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Danico Haložan, tel. 65-42-346.
Občina Pesnica
Št. 84/2008
Ob-8349/08
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja
na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj
podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Pesnica (MUV, št. 21/2008) in Odloka
o proračunu Občine Pesnica za leto 2008
(MUV, št. 11/08)
razpis
za sofinanciranje usposabljanja in
izobraževanja podjetnikov in zaposlenih
v podjetjih v Občini Pesnica za leto
2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za sofinanciranje in izobraževanje podjetnikov in zaposlenih v podjetjih skladno s pravili o dodeljevanju pomoči
de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na
območju Občine Pesnica,
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– podjetja, ki nimajo poslovni sedež v občini, vendar investirajo na območju občine.
Za podjetja se pri tem štejejo:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro podjetje (zaposluje manj kot
10 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne
presegajo 2.000.000 EUR, vrednost aktive
ne presega 2.000.000 EUR),
– malo podjetje (zaposluje manj kot
50 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne
presegajo 8.800.000 EUR, vrednost aktive
ne presega 4.400.000 EUR),
– srednje podjetje (zaposluje manj kot
250 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne
presegajo 35.000.000 EUR, vrednost aktive
ne presega 17.500.000 EUR).
Upravičenci morajo imeti izdelane letne
programe usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih delavcev, ki vsebujejo vrste programov, število udeležencev in predvidene
stroške.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
le za ukrepe, ki so se izvajali v obdobju od
1. 1. 2008 do 31. 10. 2008 na podlagi dokazil o nastanku stroškov (kopije računov,
pogodb, vstopnic, kart, potnih nalogov) in
dokazil o plačilu stroškov.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2008 na proračunski
postavki 14022 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v skupni
okvirni višini 25.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo do 100%
upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dejavnostjo podjetja,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dejavnostjo
podjetja,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje podjetnikov in zaposlenih v podjetjih,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dejavnostjo podjetja.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, lahko posamezni upravičenec
pridobi finančna sredstva do največ 1.000
EUR. Dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, bo odvisna od
skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje tega razpisa, in višine drugih javnih sredstev, ki bi jih (je) upravičenec dobil za namene po tem razpisu.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 5. 11. 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Vloga razpis
izobraževanje« dostaviti na naslov Občina
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni strani mora
biti napisan naziv in polni naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je
osebno oddana v sprejemni pisarni Občine
Pesnica, do vključno 5. 11. 2008 do 12. ure,
oziroma poslana po pošti s poštnim žigom
do vključno 4. 11. 2008.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge
odpirala/obravnavala najkasneje do 7. novembra 2008, ko bo tudi odločila o vseh
upravičencih. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj v roku 5 dni od odpiranja vlog
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
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dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki
bodo prispele po 5. novembru 2008, se kot
prepozne zavržejo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni do 15. novembra
2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Pesnica. Objavljena je tudi
na spletnih straneh Občine Pesnica, www.
pesnica.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Danico Haložan, tel. 65-42-346.
Občina Pesnica
Št. 80/2008
Ob-8351/08
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l.
RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07), programa prodaje in nakupa nepremičnega premoženja
občine, sprejetega z Odlokom o proračunu
Občine Pesnica za leto 2008 (Medobčinski
uradni vestnik, št. 11/2008) in Posameznega
programa prodaje nepremičnega premoženja objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru.
2. Opis predmeta prodaje: komunalno
opremljena nezazidana stavbna zemljišča,
ki se nahajajo znotraj ureditvenega območja
naselja Jarenina, namenjena za stanovanjsko gradnjo, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi
in katastrskimi podatki:
Z. št.
1.
2.
3.
4.

Parc. št.
66/15
66/16
67/1
67/16

Kultura
travnik
travnik
sadovnjak
sadovnjak

Povr./m²
976
649
663
626

ZKV
62
62
62
62

K.o.
Jareninski Dol
Jareninski Dol
Jareninski Dol
Jareninski Dol

3. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino
primernih kupcev
Najnižja ponudbena cena za nepremičnino:
– parc. št. 66/15 znaša 30.334,00 €,
– parc. št. 66/16 znaša 23.279,00 €,
– parc. št. 67/1 znaša 23.010,00, €,
– parc. št. 67/16 21.726,00 €.
V ceno ni vštet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
4. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo
Ponudbe se oddajo v pisni obliki na
obrazcih razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 3. oktobra 2008, vsak delovni dan na sedežu Občine Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, soba
109/I, tajništvo župana.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe ter samostojni podjetniki in fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in ki
imajo poravnane vse zapadle obveznosti.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje priloge oziroma dokazila:
– podatke o ponudniku,
– ponudbena cena,

– pravne osebe – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki – overjen izpis iz
registra Davčne uprave RS,
– fizične osebe – potrdilo o državljanstvu
ponudnika,
– za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% najnižje ponudbene cene najkasneje do roka za predložitev ponudbe na transakcijski račun Občine Pesnica št. 01289-0100008733, odprt
pri Banki Slovenije, z navedbo »kavcija za
javno dražbo z oznako številke in katastrske
občine – parcele, za katero se kavcija plačuje« – dokazilo o plačani varščini se predloži
pisni ponudbi in je njen sestavni del,
– potrdilo o plačanih davkih.
5. Osnovni kriterij, po katerem se bodo
vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena. V primeru, da
dva ali več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
20. oktobra 2008, do 9. ure, priporočeno
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine z oznako številke in katastrske občine parcele, za katero
se ponudba daje« ali osebno, na naslov:
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov
ponudnika.
Ponudnik, ki je zainteresiran za več parcel, mora podati ponudbo za vsako parcelo
posebej.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do roka prispele na naslov prodajalca.
V primeru, da ponudnik, ki je ponudbo
oddal in ne želi sodelovati na javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do vključno 20.
oktobra 2008, do 9. ure. Plačana kavcija
se ponudniku vrne najkasneje v 8 dneh od
dneva umika ponudbe.
7. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
v ponedeljek, 20. oktobra 2008, ob 9.30,
v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, sejna soba klet.
8. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07).
9. Ostale določbe:
– ponudba se izvede po načelu videno
– kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
z zemljiščem kasnejših reklamacij,
– na javnem odpiranju ni višanja ponudbene cene,
– upoštevale se bodo samo ponudbe,
ki bodo enake ali višje od najnižje ponudbene cene,
– ponudbe bo obravnavala komisija, ki
bo županu predlagala sklenitev pravnega
posla z najugodnejšim ponudnikom,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb,
– pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbo v roku iz
prejšnjega stavka, prodajalec zadrži njegovo
kavcijo. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno
kavcijo najkasneje v 8 dneh po izvedenem
javnem odpiranju ponudb,
– kupec plača stroške notarske sestave kupoprodajne pogodbe, davčne dajatve,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
notarsko overitev prodajalčevega podpisa,
stroške vpisa v zemljiško knjigo in druge dajatve in stroške, nastale v zvezi s prometom
nepremičnin,
– kupec je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek,
– razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
10. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora poravnati kupnino v celoti najkasneje
v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov, navedenih v sedmi alinei osme
točke tega razpisa. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
11. Župan lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov po prevzemu razpisne dokumentacije.
12. Kontakta oseba za dajanje informacij
je Irena Ribič Hlebec, vsak dan od 8. do 11.
ure, tel. 02/654-23-09, faks 02/654-23-19,
e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si.
13. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Pesnica
Ob-8370/08
V skladu z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 98/05, 129/06), s 33. in 34.
členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) Biotehniški
center Naklo, Višja strokovna šola, Strahinj
99, 4202 Naklo, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
šole za program upravljanje podeželja
in krajine
za naslednje predmete:
poslovno sporazumevanje in vodenje,
ekonomika in menedžment podjetij, strokovna terminologija v tujem jeziku, strokovna
informatika in statistične metode vrednotenja, podjetništvo in trženje, organizacija in
poslovanje, gospodarjenje v poljedelstvu
in vrtnarstvu, gospodarjenje v sadjarstvu in
vinogradništvu, varstvo rastlin s fitofarmacijo, gojenje in uporaba koristnih organizmov,
gospodarjenje v živinoreji, zdravstveno varstvo domačih živali, turizem in rekreacija
na podeželju, treniranje konj in učenje jahanja, trajnostni razvoj z izbranimi poglavji
iz biologije, razvoj podeželja z zakonodajo,

rastlinska pridelava in reja živali, upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami, ekološka pridelava hrane, logistika in
mehanizacija v kmetijstvu, terapevtska in
socialna dejavnost na podeželju, varovanje
naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
praktično izobraževanje, sestava in kakovost živil s tehnologijo, pridelovanje okrasnih
zelnatih rastlin.
Naziv predavatelj višje strokovne šole bo
podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje
predpisane pogoje: ustrezno univerzitetno
izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno z Merili za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur.
l. RS, št. 20/06).
Prijave z življenjepisom in notarsko
overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo na naslov šole,
obrazec 2 (A) pošljite tudi na e-naslov: milena.jerala@guest.arnes.si. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani www.
bc-naklo.si ali tel. 04/277-21-45.
Biotehniški center Naklo
Ob-8384/08
Lesna LIP d.d. – v stečaju, Pod gradom
2, Slovenj Gradec, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča
v Slovenj Gradcu, opr. št. St 21/2003 z dne
26. 9. 2008
javni razpis
Odreja se prodaja dela premoženja stečajnega dolžnika Lesna, Lesno industrijsko
podjetje d.d. – v stečaju, Pod gradom 2, Slovenj Gradec, z zbiranjem ponudb, in sicer:
I. Predmet prodaje:
– 100% lastniški delež družbe Lesna
Jelka d.o.o., Podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, Mariborska 27, 2360
Radlje ob Dravi, katerega izklicna cena znaša 130.000,00 €.
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe
v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega
razpisa v časopisu (dan objave se ne šteje) na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
z oznako: »St 21/2003 – Ponudba za odkup,
Ne odpiraj!«.
II. Pogoji prodaje
Ponujena cena ne sme biti nižja od prodajne cene.
Poslovni delež se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo za
pravno osebo podpiše zakoniti zastopnik,
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navesti točen naslov oziroma ime firme,
predmet ponudbe in ponujeni znesek. K ponudbi mora biti obvezno predloženo potrdilo
o plačilu 10% varščine (overjeni prenosni
nalog za pravne osebe ali položnica za fizične osebe). Fizične osebe morajo k ponudbi
predložiti potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije, pravne osebe pa največ 10 dni
star izpisek iz sodnega registra. Predložiti
morajo tudi javno listino ali izjavo iz četrtega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Ponudniki ne morejo biti fizične in pravne
osebe, določene v 153. členu ZPPSL; to so
določeni bivši zaposleni, člani nadzornega
sveta, prokuristi, njihovi družinski člani in
določeni sorodniki ter pravne osebe, katerih delež pripada prej navedenim fizičnim
osebam in presega delež 10% celotnega
osnovnega kapitala te pravne osebe.
Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% od objavljene izklicne cene na TRR
stečajnega dolžnika št. 03175-1000128311,
odprt pri SKB banki d.d., Ljubljana, s pripisom “Ponudba za odkup St 21/2003” in
vplačilo dokazati s predložitvijo kopije nakazila kot prilogo ponudbe.
Varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v 3
dneh po zaključku izbora.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 8 dneh od dneva, ko bo potekel
rok za zbiranje ponudb.
III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v roku 15 dni od prejema
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti
v roku 15 dni, šteto od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe. Če kupnine ne plača
v tem roku in plačila ustrezno ne zavaruje,
velja, da je odstopil od nakupa in prodaja se
razveljavi, plačana varščina ali del kupnine
se mu ne vrne in zapade v korist stečajnega
dolžnika.
Plačilo kupnine se lahko tudi odloži za
obdobje dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo
kupnine zagotoviti in predložiti nepreklicno
in brezpogojno garancijo prvovrstne banke
na prvi poziv za znesek kupnine.
Davek na dodano vrednost ter vse stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe
in druge stroške v zvezi s prenosom terjatve
je dolžan poravnati kupec.
Vse informacije glede prodaje je možno
dobiti pri stečajnem upravitelju mag. Borisu Kastivniku, ki je dosegljiv na GSM št.
031/314-020.
Lesna LIP d.d. – v stečaju,
Slovenj Gradec
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Javne dražbe
Št. 478-247/2008-1
Ob-8209/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
A) Stanovanja
1. Trisobno stanovanje (prazno), št. 2
v PR v izmeri 73,62 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Ribnici, Prijateljev trg 1, stoječe
na parc. št. 1913, ZKV 1695, k.o. Ribnica,
letnik 1976 (tablica Mors 20172), ident. št.
1625/293.
a) Izklicna cena: 71.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 14. 10. 2008 od
13.30 do 14.30, 15. 10. 2008 od 11. do 12.
ure.
2. Enosobno stanovanje (prazno), št.
21 v mansardi, v izmeri 35,05 m2, ident. št.
45.E in shramba št. S 21a, v kleti v izmeri
2,80 m2, ident. št. 46.E v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Povšetova ul. 104d, podvložek
1404/25, k.o. Udmat (1737), letnik 1969
(tablica Mors 21637).
a) Izklicna cena: 95.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 14. 10. 2008 od
13.30 do 14.30, 15. 10. 2008 od 11. do 12.
ure.
3. Garsonjera (prazno), št. 25 v IV. nad.,
v izmeri 16,47 m2 s kletjo v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Prušnikova ul. 26, z ident.
št. 9.E, podvložek 1744/9, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, letnik 1957 (tablica Mors 22081).
a) Izklicna cena: 46.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 14. 10. 2008 od
13.30 do 14.30, 15. 10. 2008 od 11. do 12.
ure.
B) Zemljišča, stavbišča, posl. prostori in
objekti:
1. Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča ob nekdanji stražnici Lokvice, parc.
št. 696/2, gozd v izmeri 3.253 m2, ZKV 493,
k.o. Opatje selo v Občini Miren – Kostanjevica.
a) Izklicna cena: 60.000,00 EUR brez
20% DDV za nezazidano stavbno zemljišče.
b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 031/686-345, Marjeta Šinigoj oziroma Bojan Smuk, 05/728-01-37, od 6. 10.
2008 do 17. 10. 2008, med 9. in 12. uro.
2. Prodaja zemljišča, parc. št. 144.S,
stavbišče v izmeri 680 m2, ZKV 164, k.o.
Davča, Občina Železniki.
a) Izklicna cena: 6.000,00 EUR brez 20%
DDV za nezazidano stavbno zemljišče.

b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 6. 10. 2008
do 17. 10. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar
Anton.
3. Zemljišča in objekt nekdanje »Galvane« v Slov. vasi, parc. št. 2041, dvorišče
v izmeri 2.677 m2, parc. št. 2042, posl. st.
v izmeri 357 m2, parc. št. 2043, posl. st.
v izmeri 1.224 m2, parc. št. 2045/2, dvorišče
v izmeri 391 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas.
(Kupec se z nakupom zaveže sanirati objekt
z zemljiščem).
a) Izklicna cena: 74.000,00 EUR.
b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 6. 10. 2008
do 17. 10. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar
Anton.
4. Zemljišče v obrtni coni Majer, v Črnomlju, parc. št. 1256/32, dvorišče v izmeri
381 m2 in parc. št. 1256/33, dvorišče v izmeri 204 m2, k.o. Loka, ZKV 356 (odlok o predkupni pravici občine).
a) Izklicna cena: 8.800,00 EUR.
b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 6. 10. 2008
do 17. 10. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar
Anton.
5. Nezazidana stavbna zemljišča v Ilirski
Bistrici, parc. št. 825/179, travnik v izmeri
966 m2, parc. št. 825/86, travnik v izmeri
920 m2, parc. št. 825/197, dvorišče v izmeri
693 m2, ZKV 470, parc. št. 825/87, pot v izmeri 47 m2, parc. št. 825/88, sadovnjak v izmeri 1795 m2, ZKV 1246, k.o. Trnovo.
a) Zakonita predkupna pravica Občine
Ilirska Bistrica.
b) Izklicna cena: 85.000,00 EUR brez
20% DDV za nezazidano stavbno zemljišče.
6. Nezazidano stavbno zemljišče v Ilirski
Bistrici, parc. št. 825/195, travnik v izmeri
837 m2, dvorišče v izmeri 3.450 m2, ZKV
470, k.o. Trnovo.
a) Zakonita predkupna pravica Občine
Ilirska Bistrica.
b) Preko zemljišča poteka javna komunalna infrastruktura: vodovod, elektrika katero bo ob morebitnih gradbenih posegih
kupec moral prestaviti na lastne stroške.
c) Izklicna cena: 82.000,00 EUR brez
20% DDV za nezazidano stavbno zemljišče.
7. Poslovna prostora v objektu A, Meljska
cesta 36, Maribor, št. 1 in 2, v kleti (prazno)
v izmeri 346,29 m2, objekta parc. št. 422/4
in 422/29, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 119.000,00 EUR.
b) Možen ogled dne 14. 10. 2008 od 12.
do 13. ure, 15. 10. 2008 od 12. do 13. ure
(tel. 031/201-452).
8. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča, Maribor, št. 9, v mansardi objekta
(prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc.
št. 422/12, 422/25, k.o. Melje.
c) Izhodiščna cena: 146.000,00 EUR.
d) Možen ogled dne 14. 10. 2008 od
12. do 13. ure, 15. 10. 2008 od 12. do 13.
ure (tel. 031-201-452).
IV. Ogled nepremičnin:
1. Interesenti za nakup: oglede stanovanj in poslovnih prostorov lahko brez najave opravite ob stanovanjih in posl. prostorih

določenih terminih (zgoraj). Prav tako si
lahko nepremičnine od B1 do B4, kjer so
pripisane kontaktne osebe s predhodno najavo ogledate oziroma si jih lahko ogledate
sami. Za vse ostale nepremičnine in na
morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji
pa lahko pokličete na tel. 01/471-22-13,
od 6. 10. 2008 do 20. 10. 2008, med 8. in
12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izklicno ceno, stroške notarskih storitev,
vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge
stroške plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,00 EUR do 500.000,00
EUR za 4.000,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-46000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-46000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 20. 10. 2008 do 12. ure na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
Javna dražba 21. 10. 2008« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni (samo za pravne osebe,
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s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07). Izvedbo javne
dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna
dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 21. 10. 2008 ob 11.
uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na
naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-8/2006/25
Ob-8247/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet ravnanja je stanovanje na Kržičevi 4, v izmeri 47,30 m2, ter dva pomožna
prostora v izmeri 0,90 m2 ter 1,70 m2, parc.
št. 52.E, vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k.o.
Bežigrad (šifra k.o. 2636), v celoti.
Stanovanje je v lasti Republike Slovenije v deležu 1/2 od celote, v skladu s soglasjem solastnic Slemc Elizabete, Fuks
Alenčice ter Slemc Mire, pa je predmet javne dražbe stanovanje na Kržičevi 4 v Ljub
ljani, do celote.
V naravi je stanovanje locirano v tretjem
od štirih nadstropij stanovanjskega objekta,
zgrajenega v letu 1959. Strešna konstrukcija je bila obnovljena v letu 2006. Stanovanje obsega predsobo, kopalnico, WC,
sobo, kuhinjo, dnevno sobo in ložo. V polkleti sta še dva pomožna prostora. Stene
so fino ometane in zglajene, v kopalnici so
na tleh in stenah položene keramične ploščice, v spalnici in dnevni sobi je položen
klasičen parket in topli pod, v hodniku in
kuhinji je položen linolej. Okna so lesena
klasična dvojno zastekljena, notranja vrata
so lesena polna. Stanovanje je priključeno
na električno, vodovodno, kanalizacijsko in
KTV omrežje. Ogrevanje stanovanja je z lokalnimi termoakumulacijskimi pečmi.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Ker je bila javna dražba z dne
23. 9. 2008 neuspešna, se na podlagi četrte
alinee 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) ponovno izvaja javna dražba
s 15% znižano izklicno ceno.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za stanovanje, ki je predmet prodaje, je
izklicna cena 106.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.500,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh od sklenitve
pogodbe oziroma od prejema računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer v torek, 28. 10. 2008,
z začetkom ob 12. uri.
7. Višina varščine
Varščina za stanovanje, parc. št. 52.E,
vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k.o. Bežigrad, znaša 10.600,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Bežigrad.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo
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za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta:
anja.cerin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljub
ljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
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.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
25. 10. 2008 v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, Javna dražba – Bežigrad št.
478-8/2006«, na naslov Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
priporočeno po pošti ali osebno na vložišče
oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-112/2006/27
Ob-8248/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
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in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet ravnanja sta nepremičnini,
parc. št. 7.S – stanovanjska stavba v izmeri
72,00 m2 ter parc. št. 8.S – gospodarsko poslopje v izmeri 151,00 m2, obe vpisani v zk.
vl. št. 389, k.o. Skrilje (št. k.o. 2389). Nepremičnini se prodajata v deležu 1/3 od celote.
Solastnik nepremičnin, parc. št. 7.S ter
8.S, k.o. Skrilje, v deležu 2/3 od celote, ni
zainteresiran za prodajo predmetnih nepremičnin.
Na nepremičninah stoji enonadstropni stanovanjski objekt na naslovu Skrilje
3. Objekt je priključen na vse komunalne
priključke, fasada z okni je obnovljena, notranjost je neurejena.
Na podlagi potrdila o namenski
rabi zemljišča Občine Ajdovščina, št.
3502-1/08-MB(479) z dne 24. 6. 2008, sta
nepremičnini, parc. št. 7.S ter 8.S, k.o. Skrilje, opredeljeni kot stavbni zemljišči.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Ker je bila javna dražba z dne 23. 9.
2008 neuspešna, se na podlagi četrte alinee
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ponovno izvaja javna dražba s 15%
znižano izklicno ceno.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnini, ki sta predmet prodaje,
je izklicna cena 19.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer v torek, 28. 10. 2008,
z začetkom ob 11. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnini, parc. št. 7.S
ter 8.S, k.o. Skrilje, znaša 1.900,00 EUR in
se plača na račun 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Ajdov
ščina.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta:
anja.cerin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljub

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
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.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
25. 10. 2008 v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, Javna dražba – Ajdovščina
št. 478-112/2006«, na naslov Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije
in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-128/2007/31
Ob-8249/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnina, parc. št. 2236 – stanovanjska stavba v izmeri 90 m2, gospodarsko
poslopje v izmeri 272 m2, dvorišče v izmeri
1245 m2 ter nepremičnina, parc. št. 2237
– travnik v izmeri 3159 m2, obe vpisani v zk.
vl. št. 183, k.o. Lipa (št. k.o. 130); skupaj in
v celoti.
V naravi je predmet prodaje stanovanjski
objekt na naslovu Lipa 156 v Občini Beltinci,
grajen okoli leta 1950, v izmeri 62,22 m2,
zidano gospodarsko poslopje v izmeri
65,22 m2, dva lesena gospodarska objekta
ter koruznik; vsi potrebni obnove.
Obe nepremičnini sta v lasti Republike
Slovenije v deležu 3/8 od celote, v skladu s soglasjem solastnikov Maroša Jožefa,
Rajevič Marije, Maroša Cirila ter Ferenčak
Štefana, pa sta predmet javne dražbe nepremičnini, parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa
do celote.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Beltinci št. 350-08/2007-303-BČ z dne
24. 10. 2007 izhaja, da je namenska raba
nepremičnine, parc. št. 2236, k.o. Lipa, zazidano stavbno zemljišče, namenska raba
nepremičnine, parc. št. 2237, k.o. Lipa pa
je v izmeri 1832 m2 nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 1327 m2 pa kmetijsko
zemljišče.
Na delu nepremičnine, parc. št. 2237,
k.o. Lipa, obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03; UPB-1 – v nadaljevanju: ZKZ), kar pomeni, da imajo po
postopku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Ker je bila javna dražba z dne 23. 9.
2008 neuspešna, se na podlagi četrte alinee
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ponovno izvaja javna dražba s 15%
znižano izklicno ceno.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 50.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost po stopnji
20% za nepozidana stavbna zemljišča
oziroma v višini 2% za ostala zemljišča ni
vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer v torek, 28. 10. 2008,
z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnini, parc. št. 2236
ter 2237, k.o. Lipa, znaša 5.050,00 EUR in
se plača na račun 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Beltinci.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
V primeru, da se bo na ponudbo za odkup nepremičnin, parc. št. 2236 ter 2237,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
k.o. Lipa, v času njene objave na oglasni
deski Upravne enote Murska Sobota, zglasil
kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi najugodnejšemu dražitelju
v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe
o odobritvi pravnega posla.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Kupiti je mogoče le nepremičnini, parc.
št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa skupaj. V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnin,
parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa, 30 dni
objavljena na oglasi deski Upravne enote
Murska Sobota. Najugodnejši dražitelj je
po opravljeni javni dražbi zavezan podati
pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana
ter Upravni enoti Murska Sobota, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.
V primeru, da bo na Upravno enoto Murska
Sobota pisno izjavo o sprejemu ponudbe
vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri sklenitvi pravnega posla z Republiko Slovenijo
imel prednost. V tem primeru bo varščina
najugodnejšega dražitelja, ki jo bo Republika Slovenija zadržala do sklenitve pravnega
posla, le-temu vrnjena.
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta:
anja.cerin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljub
ljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
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.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
25. 10. 2008 v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, Javna dražba – Beltinci št.
478-128/2007«, na naslov Ministrstvo za
javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub
ljana, priporočeno po pošti ali osebno na
vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 005
Ob-8296/08
Komisija za preprečevanje korupcije,
Tržaška 19a, Ljubljana, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
javno dražbo
1. Organizator javne dražbe: Komisija
za preprečevanje korupcije, Tržaška 19a,
Ljubljana.
2. Predmet prodaje: vozilo laguna 2,0
16V IDE, 103 kW.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja osebnega vozila po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena: 3.450 €. Najnižji znesek
višanja cene: 100 €.
5. Način in rok plačila: do 7 koledarskih
dni od dneva javne dražbe. Plačilo celotne
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: 20. 10. 2008
ob 12. uri, v sejni sebi organizatorja javne
dražbe.
7. Varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno do 16. 10. 2008 do 12. ure, na račun
pri Banki Slovenije, št. 01100-630010-9972;
sklic: 13153-7201001-007450008. Varščina
bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez
obresti vrnjena v roku do 20 dni po končanem postopku javne dražbe.
8. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani varščini, celotno številko TRR
za primer vračila varščine, davčno št. oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma
matično številko in telefonsko številko. Dražitelji-pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji-fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji vročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
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9. Drugi pogoji: vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Izbrani dražitelj je
dolžan v roku 7 dni po končani dražbi skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani dražitelj
v predpisanem roku ne sklene navedene
pogodbe, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana. Kupec mora vozilo prevzeti v roku 15 dni od
plačila celotne kupnine. Vse stroške v zvezi
s pogodbo (overovitev podpisov, davek itd.)
oziroma s prenosom lastništva poravna kupec.
10. Ustavitev postopka: Vlada RS ali komisija v soglasju s predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se dražiteljem povrnejo
izkazani stroški.
11. Informacije vsak delovni dan, tel.
478-84-83, v času od 9. do 13. ure ali na
e-naslovu: anti.korupcija@kpk-rs-si, ogled
po dogovoru.
Komisija za preprečevanje korupcije
Št. 205/08
Ob-8264/08
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), na podlagi sprejetih Posamičnih programov prodaje, ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – ZLS– UPB 2 in
76/08), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Moravčah
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
Opis predmeta prodaje:
1. Enosobno stanovanje na naslovu Vegova 1, Moravče, št. stan. 12, v II. nadstropju, zasedeno, 33,54 m2, parc. št. 5/1, 6/1,
6/2, 8/1, 8/2, 9/2, 9/3, vse k.o. Moravče.
Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni
vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je
zasedeno z najemniki in je v lasti Občine
Moravče.
a) Izklicna cena: 28.666,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje na naslovu Krašce 2, Moravče, št. stan. 5, v I. nadstropju,
zasedeno, 48,50 m2, s pripadajočo drvarnico 8,40 m2, parc. št. 5124/1, k.o. Krašce.
Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni
vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je
zasedeno z najemniki in je v lasti Občine
Moravče.
a) Izklicna cena: 33.560,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje na naslovu Trg
svobode 4, Moravče, št. stan. 7, v I. nadstrop
ju, zasedeno, 56,83 m2, s pripadajočima kletnima shrambama 3,32 m2, parc. št. 27, k.o.
Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je zasedeno z najemniki in je v lasti
Občine Moravče.
a) Izklicna cena: 33.330,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje na naslovu Trg
svobode 4, Moravče, št. stan. 9, v I. nadstropju, zasedeno, 44,20 m2, s pripadajočo
kletno shrambo 9,27 m2, parc. št. 27, k.o.
Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je zasedeno z najemniki in je v lasti
Občine Moravče.
a) Izklicna cena: 27.828,00 EUR.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Informacije in ogled nepremičnin: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani
ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh Občine Moravče
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[http://www.moravce.si]. Dokumentacija je
brezplačna. Ogled stanovanj je možen po
predhodnem dogovoru. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo
dosegljivi na tel. 72-31-044, med 10. in 12.
uro, kontaktna oseba: Barbara Baša.
Kriteriji dvigovanja izklicne cene: višanje bo mogoče v zneskih po najmanj 1.000
EUR.
Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
Način in rok plačila: kupnina mora biti
nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
na transakcijski račun Občine Moravče št.
01277-0100001755. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Moravče bo kupcu za poravnane
pogodbene obveznosti izstavila račun.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 10% izklicne cene. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun Občine Moravče št. 01277-0100001755
s pripisom »za dražbo, stanovanje št. --«
do ponedeljka, 20. 10. 2008, do 13. ure.
Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom brezobrestno vrnjena najkasneje 5 dni
po izvedeni dražbi. Vplačana kavcija bo pri
izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu
kupnine.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo,
22. 10. 2008, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Moravče, na naslovu Vegova 7, 1251
Moravče.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo
prispeti na Občino Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče, s pripisom »za dražbo – št.
stanovanja --« najkasneje do 20. 10. 2008
do 12. ure. Poleg prijave mora posamezni
dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje
na dražbi komisiji predložiti dokazilo o plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno pogodbo.
Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno kupljeno. Predpisane davčne dajatve
in stroške notarskih overitev plača kupec.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Moravče
Ob-8265/08
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran, na podlagi 20. člena v zv. s 14.
členom 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,
24/07) in na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep občinskega sveta
478-315/2007 z dne 18. 12. 2007, sklep župana št. 478-207/2008 z dne 23. 9. 2008)
objavlja
razpis javne dražbe
nepremičnin Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320
Piran, tel. 05/67-10-351; faks 05/67-10-339,
e-mail: Obcina.Piran@piran.si.
2. Opis predmetov dražbe in izklicne
cene
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Predmet dražbe št. 1:
Predmet javne dražbe št. 1 sta parc. št.
1338 in 1339/1, k. o. Portorož, v naravi stavba na naslovu Obala 27, Portorož, z dvoriščem, gospodarskim poslopjem ter kompleksom vrtov, kar vse se nahaja v Fizinah,
tik ob Portorožu, na elitni lokaciji ob morju.
Nepremičnini se prodajata kot enoten kompleks. Zemljišče je obremenjeno s služnostjo v korist JP Okolje Piran d.o.o. Stavba
na parc. št. 1338, k.o. Portorož, je zavarovana kot umetnostni in arhitekturni spomenik.
Nepremičnini sta vpisani v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Piranu, k.o. Portorož,
kot last Občine Piran do celote, in sicer:
– parc. št. 1338, stanovanjska stavba
450 m2,
– parc. št. 1339/1, dvorišče 1571 m2, zelenica 430 m2, stanovanjska stavba 65 m2,
obe vl. št. 333, k.o. Portorož.
Izhodiščna cena: 2.490.500,00 €.
Predmet dražbe št. 2:
Predmet javne dražbe št. 2 je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 7570/6 in
7569/6, k.o. Portorož, ki se nahajata v zaselku Seča - Paderna in se prodajata kot
celota oziroma 1 predmet. Nepremičnini sta
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Piranu, katastrska občina Portorož, kot
last Občine Piran do celote, to je organizatorja dražbe, in sicer:
– parc. št. 7570/6, njiva 895 m2, vložek
2224 in
– parc. št. 7569/6, travnik 109 m2, vložek
2224, obe k.o. Portorož.
Parcela 7569/6, k.o. Portorož, ima status
služeče nepremičnine – za namen vodovodnega priključka.
Izhodiščna cena: 163.592,20 €.
Predmet dražbe št. 3:
Predmet javne dražbe št. 3 je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 2995/77, k.o.
Sečovlje, ki se nahaja v naselju Sečovlje
- Košta. Nepremičnina je vpisana v zem
ljiški knjigi Okrajnega sodišča v Piranu, katastrska občina Sečovlje, kot last Občine
Piran do celote, to je organizatorja dražbe,
in sicer:
– parc. št. 2995/77: njiva 1310,00 m2,
vložek št. 50, k. o. Sečovlje.
Izhodiščna cena: 262.000,00 €.
Predmet dražbe št. 4:
Predmet javne dražbe št. 4 je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 7636/16 k.o.
Portorož, ki se nahaja v območju zaselka
Seča - Paderna. Nepremičnina je vpisana
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Piranu, katastrska občina Portorož, kot last
Občine Piran do celote, to je organizatorja
dražbe, in sicer:
Parc. št. 7636/16, vinograd 301,00 m2,
sadovnjak 207 m2, njiva 229 m2, vložna št.
2226, k.o. Portorož.
Izhodiščna cena: 192.210,00 €.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se
zvočno in video snema.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del
splošnih pogojev organizatorja javne dražbe.
Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis neposredno po zaključku javne dražbe oziroma ob uri določe-

ni v pozivu predsednika komisije, ki javno
dražbo vodi.
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
v roku 15 dni po končani dražbi oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, mu prodajalec lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni,
ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
prodajalec zadrži njegovo varščino in se
šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe
odstopil.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino
v enkratnem znesku kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad
v Kopru št. 01290-0100005871, v roku 8
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa s strani prodajalca.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 21. 10. 2008 na sedežu
organizatorja, to je občinska mestna palača,
Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 10. uri.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi,
predregistracija in registracija
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe – pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna osebe,
predloži izpisek iz sodnega registra (lahko
tudi v ne overjeni fotokopiji), ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev šteto od dneva razpisa javne dražbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra) je potrebno predložiti v originalu ali pa kopijo
listine overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah
organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo
izvedla javna dražba najkasneje 30 min.
pred začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben dokument.
10. Varščina: ponudniki morajo do dne
20. 10. 2008 vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene posameznega predmeta javne
dražbe navedene v 1. točki tega razpisa.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru
št. 01290-0100005871, s sklicem: 20-101
(fizične osebe) oziroma 20-100 (pravne osebe in s pripisom za javno dražbo.
11. Roka za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do dne 20. 10.
2008, do 12. ure na naslov organizatorja,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi.
12. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi se varščina vrne najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
13. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti, na naslov Občine Piran,
Uradu za premoženjskopravne zadeve (II.
nadstropje – levo), Tartinijev trg 2, 6330
Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu cene
razpisne dokumentacije. V naročilu razpisne dokumentacije je potrebno navesti ali
bo naročnik razpisno dokumentacijo osebno
prevzel oziroma navesti naslov, na katerega
naj se razpisna dokumentacija pošlje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in zemljišča, ki je predmet
dražbe; zemljiškoknjižen izpisek; katastrske
podatke; mapno kopijo z označbo parcel, ki
so predmet dražbe; izsek iz prostorsko izvedbenih aktov; priročni zemljevid z označbo
lokacij predmetov dražbe; slike predmeta javne dražbe, območja oziroma lokacij; splošne
pogoje za izvedbo in udeležbo na javni dražbi
organizatorja javne dražbe; obrazec izjave
o brezpogojnem sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe; pravne vire, ki urejajo postopek prodaje; obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 50,00 € in
se plača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna
plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo za
javno dražbo«.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na
sedežu Občine Piran, vsak delovni dan
med uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran, oziroma na naslednjih kontaktnih številkah:
05/67-10-351, 67-10-337, e-mail: martina.kukovec@piran.si, faks 05/67-10-339.
14. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled.
15. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture in
se sklepa po načelu videno-kupljeno.
Prodajna pogodba za predmet javne
dražbe št. 1, 2. točke tega razpisa, to je
parc. št. 1338 in 1339/1, k.o. Portorož, vsebuje tudi določilo, da je kupec dolžan predmet prodaje uporabiti za namen hotelske
dejavnosti.
Kupnina ne vključuje DDV-ja ali davka na
promet nepremičnin, sodnih taks za vknjižbo
ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan
plačati stroške notarske overitve, stroške
vknjižbe, davke in druge dajatve.
Komisija za nepremičnine s soglasjem
župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla; pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Piran
Ob-8297/08
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta
14, Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na pod-

lagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu
Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008 (Ur. l.
RS, št. 8/08) in letnega načrta pridobivanja
in prodaje stvarnega premoženja za leto
2008
prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina.
2. Opis predmeta prodaje:
a) parc. št. 3204/5 k.o. Hrpelje, 745 m2,
b) parc. št. 3204/6 k.o. Hrpelje, 765 m2,
c) parc. št. 3204/7 k.o. Hrpelje, 794 m2,
d) parc. št. 3204/8 k.o. Hrpelje, 799 m2.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena:
a) za nepremičnino parc. št. 3204/5 je
izklicna cena 50.000,00 EUR,
b) za nepremičnino parc. št. 3204/6 je
izklicna cena 62.000,00 EUR,
c) za nepremičnino parc. št. 3204/7 je
izklicna cena 46.000,00 EUR,
d) za nepremičnino parc. št. 3204/8 je
izklicna cena 35.000,00 EUR.
Izklicna cena je določena v skladu z oceno vrednosti nepremičnine, ki jo je v juniju
2008 izdelal zapriseženi sodni cenilec Drago Dujmovič, univ. dipl. inž. grad.
5. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za nepremičnine pod točko 2.a), b), c) in d)
je 500 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: uspeli
dražitelj mora celotno kupnino plačati v roku
8 dni od sklenitve pogodbe na TRR Občine
Hrpelje - Kozina, pri čemer se znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino varščine.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Hrpelje - Kozina št. 01235– 0100006141,
odprt pri Banki Slovenije.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime
in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na sedežu Občine Hrpelje - Kozina v Hrpeljah na naslovu Reška cesta 14,
v sejni sobi, in sicer dne 28. 10. 2008:
– za nepremičnino pod 2.a) ob 13. uri,
– za nepremičnino pod 2.b) ob 13.30,
– za nepremičnino pod 2.c) ob 14. uri.
– za nepremičnino pod 2.d) ob 14.30.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati kot je določeno v točki 10 ter predložiti potrdilo o plačilu
varščine, ki naj bo potrjeno s strani banke.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred pričetkom dražbe je 10% izklicne
cene, kar znaša za:
– za nepremičnino pod 2.a) 5.000,00
EUR,
– za nepremičnino pod 2.b) 6.200,00
EUR,
– za nepremičnino pod 2.c) 4.600,00
EUR,
– za nepremičnino pod 2.d) 3.500,00
EUR.
Varščino je potrebno nakazati pred pričetkom javne dražbe na TRR Občine Hr-
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pelje - Kozina, in sicer: TRR št. 01235
0100006141, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo
parcelne številke.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom,
ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku
javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.
9. Prodajalec pozove kupca najpozneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe
k podpisu pogodbe. Kolikor se kupec ne odzove na poziv in ne sklene pogodbe oziroma
svoje odsotnosti na dan podpisa pogodbe
predhodno ne opraviči, se šteje da je neupravičeno odstopil od nakupa in prodajalec
obdrži varščino. Če kupec v roku osmih dni
od dneva podpisa pogodbe ne plača kupnine se pogodba razdre, pri čemer prodajalec
obdrži varščino.
10. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis pooblastitelja overjen pri notarju, fizična oseba pa se izkaže
z osebnim dokumentom.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred
nastopom na javni dražbi podpisati izjavo,
da se je seznanil s pravnim in dejanskim
stanjem nepremičnine),
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno
ceno,
– javno dražbo bo izvajala komisija, imenovana s strani župana,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku 3 dni od dneva javne dražbe,
– če sta dražitelja dva ali več, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev
ne zviša cene.
12. Prehod lastništva: po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških,
se bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest s pravico vknjižbe lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo.
Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji
posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo,
ki jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo
o plačilu celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka: komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi brez posebne obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti v roku 10 dni.
14. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi z nepremičnino in ogledom le-te, se
lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje - Kozina, tel. 05/680-0150, e-pošta: andrej.bolcic@hrpelje.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 35060-12/2008-16-04
Ob-8361/08
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premože-
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nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Odlokom o proračunu
Občine Laško za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 20/08) in sprejetim Posamičnim programom odprodaje št.: 35060-12/2008-16-04
z dne 9. 4. 2008, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV: SI11734612, tel. 03/73-38-700
in faks 03/73-38-740.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt, etažnosti K+P+1, na naslovu Šmarjeta 11, Rimske Toplice, s pripadajočim zemljiščem, ki
ga v naravi predstavljajo nepremičnine:
Parc. št.

Z.k. vl. št.

602/4

162

Vrsta rabe
poslovna stavba
cesta
dvorišče

Površina
v m2
122

K.o.
1039 –
Rimske Toplice

75
1.040

Objekt je bil zgrajen pred približno 80 leti,
leta 1947 pa je bil v celoti prenovljen in dograjen. V zgornjem nadstropju se nahaja
stanovanje, v pritličju pa je ambulanta s pripadajočimi prostori. V kleti se nahaja kurilnica. Objekt je masivno grajen in temeljen na
kamnitih pasovnih temeljih. Zidovi so zidani
s kamnom in opeko. Stropne konstrukcije so
leseni tramovni stropovi. Strešna konstrukcija
je leseno trapezno vešalo, streha je prekrita
z opečnim zareznikom, žlebovi so pocinkani,
fasada je ometana s klasičnim ometom.
Objekt je priklopljen na javni vodovod
in kanalizacijo, elektro omrežje in telefon.
Ogrevanje je centralno, energent je kurilno
olje. Zidovi so grobo in fino ometani ter beljeni. Svetla višina prostorov je ca. 2,80 m.
Stavbno pohištvo je leseno, okna so klasična z dvojno zasteklitvijo, vendar že potrebna
obnove. Tla so obložena s PVC oblogami
oziroma s klasičnim parketom. Sanitarije so
opremljene po predpisih. Instalacije v objektu so vse v podometni izvedbi. Objekt je
v celoti solidno vzdrževan.
Lokacija objekta je dobra, nahaja se
v naselju Šmarjeta v neposredni bližini cerkve in je od centra Rimskih Toplic oddaljena
500 m.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št.: 35060-12/2008 z dne 18. 3.
2008, izhaja, da se nepremičnina nahaja
na območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list
RS, št. 86/01 in 98/02) ureja z Odlokom
o PUP za Občino Laško (Uradni list RS, št.
79/02, 45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06,
51/07 in 2/08) in je po osnovni namenski
rabi stavbno zemljišče.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje
je izklicna cena 224.163,47 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na
promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga
kupec plača poleg kupnine.

V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.
– Kupcu se bo nepremičnina izročila
v last, po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi, v posest pa šele
po preselitvi obstoječe zdravstvene postaje
Rimske Toplice, v novo zgrajeni Poslovno stanovanjski objekt Zdravstvena postaja Rimske Toplice, t.j. najkasneje 31. 12.
2009. Kupec za čas od vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime v pristojni zemljiški
knjigi do primopredaje objekta, ki bo opravljena najkasneje do 31. 12. 2009, nima
pravice do najemnine ali kakršne koli druge
odškodnine, ter soglaša, da zdravstvena
postaja še vnaprej nemoteno uporablja nepremičnine, ki so predmet javne dražbe za
izvajanje svoje dejavnosti.
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na TRR Občine Laško
št.: 01257-0100003220, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa, pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 5. novembra 2008, v sejni
sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško,
z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe
izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št.
VIII te objave. Če udeleženec javne dražbe
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma
ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne
more sodelovati na javni dražbi.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži
naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi fizična
oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, če se
prijavi samostojni podjetnik.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru, če se
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v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
IX. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 20% izklicne cene
nepremičnine na TRR Občine Laško št.:
01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP
Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi
sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
XI. Dodatne informacije o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti
pridobijo na tel. 03/73-38-712 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si. Po predhodnem
dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin,
ki so predmet javne dražbe.
Občina Laško
Št. 900-6/2008
Ob-8393/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in 38.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07) in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2008

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
2.1 Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina:
Nezazidana stavbna zemljišča:
– parc. št. 32/16 neplodno v izmeri
12476 m2, parc. št. 32/17 neplodno v izmeri
23709 m2 in parc. št. 32/11 neplodno v izmeri 14006 m2, vse vpisane v vl. št. 1382,
k.o. Rudnik,
– parc. št. 31/21 neplodno v izmeri
518 m2, vpisana v vl. št. 2285, k.o. Rudnik,
– parc. št. 31/4 neplodno v izmeri 612 m2
in parc. št. 31/5 neplodno v izmeri 30 m2,
obe vpisani v vl. št. 2283, k.o. Rudnik,
– parc. št. 2326/13 neplodno v izmeri
65 m2, vpisana v vl. št. 3143, k.o. Rudnik,
– parc. št. 245/345 neplodno v izmeri
6735 m2 in parc. št. 245/336 neplodno v izmeri 488 m2, obe vpisani v vl. št. 3442, k.o.
Karlovško predmestje in
– parc. št. 245/188 močvirje v izmeri
467 m2, vpisana v vl. št. 4127, k.o. Karlovško predmestje.
2.2 Zemljišča, ki so predmet prodaje se
po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana, nahaja
v območju urejanja VP 1/2 – Rudnik, v površinah namenjenih za poslovno-trgovsko-gostinsko dejavnost in parkirno hišo.
2.3 Območje urejanja VP 1/2 Rudnik, kjer
se nahajajo predmetna zemljišča, se ureja
z Zazidalnem načrtom za območje urejanja
VP 1/2 Rudnik, s podrobnejšo namensko
rabo: D1-1 – objekt za grosistično skladiščenje ter spremljajoče poslovne, storitvene,
trgovske in gostinske dejavnosti, D1-2 parkirna hiša za parkiranje funkcionalnih enot
D1 in D2, D1-3 – trgovina s spremljajočimi
skladiščnimi, poslovnimi, storitvenimi in gostinskimi prostori.
2.4 Zemljišča so prosta vseh bremen.
2.5 Sklenitev pravnega posla je bila odobrena na 20. seji Mestnega sveta Mestne
občine Ljubljana, z dne 29. 9. 2008.
2.6 Izklicna cena: 35.463.600,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 20.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
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5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 20. 10.
2008, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS, ki se pravočasno in
pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina:
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana,
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba VP 1/2 Rudnik«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.

Stran

3324 /

Št.

94 / 3. 10. 2008

10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-8243/08
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe:
A) Poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Šalara v Kopru: dokončan
do IV. podaljšane gradbene faze, v pritličju
(tretja etaža), z oznako 142.E, na naslovu
Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j, v izmeri
187,00 m², vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/142, k. o. (2606) Semedela, stoječ
na gradbeni parc. št. 1975/9 skupne površine 3.915 m², iste k.o. SSRS, je lastnik do 1/1
poslovnega prostora in do idealnega deleža
na gradbeni parceli – zemljišču.
B) Poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Šalara v Kopru: dokončan
do IV. podaljšane gradbene faze, v pritličju
(tretja etaža), z oznako 143.E, na naslovu
Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j, v izmeri
186,50 m², vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/143, k.o. (2606) Semedela, stoječ
na gradbeni parc. št. 1975/9 skupne površine 3.915 m², iste k.o. SSRS, je lastnik do 1/1
poslovnega prostora in do idealnega deleža
na gradbeni parceli – zemljišču.
C) Poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Šalara v Kopru: dokončan
do IV. podaljšane gradbene faze, v pritličju
(tretja etaža), z oznako 144.E, na naslovu
Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j, v izmeri
202,00 m², vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/144, k.o. (2606) Semedela, stoječ
na gradbeni parc. št. 1975/9 skupne površine 3.915 m², iste k.o. SSRS, je lastnik do 1/1
poslovnega prostora in do idealnega deleža
na gradbeni parceli – zemljišču.
Poslovni prostori pod točkami A), B) in
C) imajo po pogodbi med investitorjem in
družbo Poslovni sistem Mercator, d.d. zagotovljeno souporabo 30 parkirnih mest v parkirni hiši Mercatorja na parceli št. 1979, k.o.
Semedela.
Nepremičnine pod točkami A), B) in C)
so v lasti Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada in imajo urejeno
zemljiškoknjižno stanje.
Ogled nepremičnin bo možen: za nepremičnine pod točkami A), B) in C) na kraju
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samem, v ponedeljek, dne 13. 10. 2008, ob
9. uri. Pri ogledu bo sodeloval predstavnik
lastnika in upravnika poslovno stanovanjskega objekta.
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe
Izklicna cena:
I. Za poslovni prostor s pripadajočim zemljiščem pod točko A) znaša 352.000,00
EUR.
II. Za poslovni prostor s pripadajočim
zemljiščem pod točko B) znaša 351.000,00
EUR.
III. Za poslovni prostor s pripadajočim
zemljiščem pod točko C) znaša 380.000,00
EUR.
Javna dražba za vse nepremičnine od
A) do C) bo: v torek, dne 21. 10. 2008, ob
10. uri, v poslovnih prostorih sedeža družbe
Stavbenik – servisne storitve, d.o.o. Koper,
na naslovu: Izola, Polje 9a.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe
bo nadzorovala pristojna komisija.
Prodaja bo potekala po načinu »videno
– kupljeno«. Vse nepremičnine se prodajajo
po stanju v naravi. Poznejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod točkami A), B), in C) je po
5.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti
na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti
fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574, sklic: 04. Kavcija mora
biti vplačana vsaj 3 dni pred pričetkom javne dražbe.
2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije.
4. Izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni.
5. Morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
6. Osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci).
7. Davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
8. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.

IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti ali jo na
kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank in
izstavljen račun. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene
prodajne pogodbe oziroma se ne odzove
na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh
po javni dražbi ali ne plača kupnine v osmih
dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe
odstopil. Prodajalec si v tem primeru zadrži
vplačano kavcijo kot skesnino.
Vse davčne dajatve kot tudi vse ostale
stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača kupec.
VI. Ustavitev postopka: Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.
v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom in organ pristojen za izvrševanje
proračuna Mestne občine Koper ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
postopek javne dražbe ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem
povrne stroške v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o.
Ob-8267/08
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., objavlja
na podlagi Programa prodaje počitniškega
doma Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o. v Ankaranu z dne 12. 5. 2008 in
Pravil javne dražbe z dne 22. 9. 2008
javno dražbo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe:
1.1. Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.,
Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija, mat. št.
5040817, ID št. za DDV: SI 71912029.
2. Predmet javne dražbe:
2.1. Predmet prodaje je turistično počitniški kompleks »Penzion Oljka«, Oljčna pot 4,
Ankaran, ki stoji na:
– parc. št. 1367/6, travnik v izmeri
631,00 m2;
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– parc. št. 1367/7, dvorišče v izmeri
974,00 m2 in stavbišče 202,00 m2;
– parc. št. 1367/9, pot v izmeri
124,00 m2;
– parc. št. 1367/10, travnik v izmeri
637,00 m2;
– parc. št. 1367/15, pot v izmeri
420,00 m2,
– parc. št. 1367/18, dvorišče 1177,00 m2,
stavbišče 267,00 m2,
– parc. št. 1367/20, stavbišče v izmeri
382,00 m2, dvorišče v izmeri 314,00 m2,
– parc. št. 1367/42, pot v izmeri 181 m2;
– parc. št. 1367/43, pot v izmeri
127,00 m2;
– parc. št. 1367/44, pot v izmeri
203,00 m2;
– parc. št. 1367/45, pot v izmeri
52,00 m2;
– parc. št. 1367/46, sadovnjak v izmeri
736,00 m2;
– parc. št. 1367/47, sadovnjak v izmeri
497,00 m2;
vse vpisano v z.k. vložku št. 720, k.o.
Oltra pri Okrajnem sodišču v Kopru.
2.2. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Občine Koper, št. 3501-1794/2008 z dne
16. 5. 2008 izhaja, da se zemljišča:
a) parc. št. 1367/42, parc. št. 1367/43,
parc. št. 1367/7, parc. št. 1367/9, parc. št.
1367/10, parc. št. 1367/15, parc. št. 1367/18,
parc. št. 1367/44, parc. št. 1367/45, parc. št.
1367/20, in parc. št. 1367/46, vse k.o. Oltra,
nahajajo na ureditvenem območju za poselitev – območje za centralne dejavnosti;
b) parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47,
obe k.o. Oltra, nahajajo na I. območju kmetijskih zemljišč.
2.3. Na vseh nepremičninah obstajata
predkupni pravici:
– Mestne občine Koper na podlagi Zakona o urejanju prostora in odločbe št.
48-347/2008 z dne 20. 5. 2008, s katero
Mestna občina Koper uveljavlja predkupno
pravico na predmetnih nepremičninah in je
lastnika pozvala k predložitvi pisne ponudbe
za prodajo teh nepremičnin;
– in družbe Nepremičnine Čakarun d.o.o.
na podlagi dogovora o preložitvi poravnave
obveznosti, višini vlaganj v objekt in zavarovanju plačil z dne 7. 12. 2006.
2.4. Na zemljiščih parc. št. 1367/6 in
parc. št. 1367/47, obe k.o. Oltra, obstajata
poleg predkupnih pravic navedenih v točki
2.3. tega razpisa tudi predkupna pravica po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
2.5. Predkupni upravičenci lahko uveljavijo predkupno pravico pod enakimi pogoji
kot drugi ponudniki.
2.6. V primeru, da predkupni upravičenec
ponudi ponudbeno ceno za parc. št. 1367/6,
k.o. Oltra, se proda parc. št. 1367/6, k.o.
Oltra predkupnemu upravičencu po ceni,
ki predstavlja 1% najvišje ponujene cene
na javni dražbi za vse nepremičnine, ki so
navedene v točki 2.1. tega razpisa. Najugodnejšemu ponudniku javne dražbe pa se
za enak % zmanjša cena pri nakupu vseh
preostalih nepremičnin.
2.7. V primeru, da predkupni upravičenec ponudi ponudbeno ceno za parc.
št. 1367/47, k.o. Oltra, se proda parc. št.
1367/47, k.o. Oltra predkupnemu upravičencu po ceni, ki predstavlja 0,76% najvišje
ponujene cene na javni dražbi za vse nepremičnine, ki so navedene v točki 2.1. tega
razpisa. Najugodnejšemu ponudniku javne
dražbe pa se za enak % zmanjša cena pri
nakupu vseh preostalih nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla:
3.1. Prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
4.1. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje je izklicna cena: 3.200.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 30.0000,00 EUR.
4.2. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV oziroma 2% davka na promet
nepremičnine, ki ga poleg kupnine plača
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine:
5.1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
5.2. Po končani javni dražbi bo prodajalec v roku petih dni podal predkupnima
upravičencema Mestni občini Koper in družbi Nepremičnine Čakarun d.o.o. pisno ponudbo za prodajo nepremičnine za kupnino,
ki ustreza najvišji ponudbeni ceni doseženi
na javni dražbi. Predkupna upravičenca se
bosta morala izjaviti najkasneje v petnajstih
dneh po prejeti pisni ponudbi prodajalca, sicer bo prodajalec štel, da predkupne pravice
ne uveljavljata.
5.3. Če predkupna upravičenca ne bosta
uveljavljala predkupne pravice, bo prodajalec nepremičnine prodal dražitelju, ki bo na
javni dražbi ponudil najvišjo ceno.
5.4. Kupec bo moral prodajno pogodbo
skleniti v roku 8 dni po pozivu prodajalca
k sklenitvi pogodbe.
5.5. V zvezi z nakupom kmetijskih zemljišč parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47
bo potrebna odobritev posla pri Upravni
enoti Koper. Kolikor v tem postopku uprava
enota ne bo odobrila pravnega posla zaradi
uveljavljanja predkupne pravice po Zakonu
o kmetijskih zemljiščih, se pogodba v delu
teh kmetijskih zemljišč razdre in se sklene
s predkupnim upravičencem.
5.6. Kupnina se plača v roku 15 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe; za parc.
št. 1367/6 in parc. št. 1367/47 pa v roku 15
dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi
pravnega posla.
5.6. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je prodajna pogodba razdrta, pogodbeni stranki
prosti vseh obveznosti, prodajalec pa ima
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem
znesku na transakcijski račun prodajalca št.
0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova
KBM d.d. v roku 8 dni po prejetju računa.
Kupec bo poleg dosežene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost
oziroma morebitne druge davčne dajatve
v zvezi s prodajo oziroma nakupom, stroške
sestave prodajne pogodbe, stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist in druge stroške.
5.7. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh obveznostih se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
6. Kraj in čas javne dražbe:
6.1. Javna dražba se bo vršila dne 6. 11.
2008 ob 15. uri, v sejni sobi v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška ulica 2, Idrija.
7. Varščina:
7.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 320.000,00 EUR.
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7.2 Varščina se plača na transakcijski račun prodajalca št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova KBM, s pripisom namena
nakazila »Javna dražba – Ankaran«.
7.3. Neuspelemu dražitelju bo varščina
vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni dražbi brez obresti. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino.
7.4. Kolikor kupec nepremičnin ne bo
najugodnejši dražitelj, se mu bo varščina
ali njen sorazmerni del (v primeru parc. št.
1367/6 in parc. št. 1367/47) vrnila brezobrestno v roku 20 dni po poteku roka predkupnim upravičencem, da se izjavijo o sprejemu ponudbe za nakup ali v 15 dneh po
pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla v zvezi s parc. št. 1367/6 in parc.
št. 1367/47.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
ogled predmetov javne dražbe:
8.1. Ogled nepremičnin, ki so predmet
te javne dražbe, bo potekal dne 15. 10.
2008 in dne 22. 10. 2008, vsakokrat od 10.
do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi
z ogledom nepremičnin posreduje direktor
prodajalca Marko Cigale, tel. 05/37-43-920,
e-pošta: rudnik.idrija@s5.net.
8.2. Informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe ter pravila javne dražbe posredujeta predsednica komisije Tatjana Dizdarevič, tel. 05/37-43-920, e-pošta: tatjana.
rzs.idrija@s5.net. in odvetnica Vesna Fašink
iz Idrije, Mestni trg 2, tel. 05/37-22-444 ali po
e-pošti: odvetnica.fasink@siol.net.
8.3. Na javni dražbi sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno
prijavijo tako, da:
– predložijo potrdilo ali izjavo banke v originalu, da so vplačali varščino in o stanju
prostih denarnih sredstev najmanj v višini
varščine na računu nalogodajalca v trenutku oddaje naloga za plačilo, iz katerega bo
razviden točen znesek, datum in čas (ura;
minuta; sekunda) oddaje naloga in stanja
o prostih denarnih sredstvih v času oddaje
naloga,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (tuja fizična ali pravna oseba
mora predložiti potrdilo ustrezne institucije matične države, prevedeno po sodnem
tolmaču v slovenski jezik, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
o plačanih davkih in prispevkih overjeno pri
notarju in podano pod kazensko in materialno odgovornostjo),
– predložijo izpisek Ajpes-a za pravno
osebo, ki ne sme biti starejši od 5 dni,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja
za pravne osebe in samostojne podjetnike),
tuja pravna oseba ali fizična oseba v smislu samostojnega podjetnika mora predložiti
potrdilo ustrezne institucije matične države,
prevedeno po sodnem tolmaču v slovenski
jezik, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo o plačanih davkih in prispevkih, overjeno pri notarju in podano pod
kazensko in materialno odgovornostjo,
– predložiti podpisan izvod pravil javne
dražbe, s čemer kandidati za dražitelje potrdijo soglasje k pravilom za izvedbo javne
dražbe,
– predloži pooblastilo, overjeno pri notarju, ki se mora nanašati na predmet javne
dražbe, če dražitelj ni zakoniti zastopnik,
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– fizične osebe predložijo na vpogled izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali
osebna izkaznica) ali overjeno kopijo in potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske unije.
8.4. Dražitelji morajo dokazila o izpolnjevanju pogojev navedena v 8.3. točki javne
dražbe predložiti do 10. ure dne 6. 11. 2008,
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba – Penzion Oljka«.
8.5. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 8.3. točke tega razpisa in iz pravil
javne dražbe z dne 22. 9. 2008, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
8.6. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane.
8.7. Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
9. Opozorilo:
9.1. Komisija lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne izkazane
stroške.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-240/2008-03110
Ob-8197/08
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 okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju.
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. 110-241/2008-03110
Ob-8198/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 18 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
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
Ob-8199/08
Na podlagi prvega odstavka 23. člena
Statuta družbe, skupščina Javnega podjetja
Komunala Zagorje, d.o.o. razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja družbe s 4-letnim mandatom.
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidirajo osebe, ki poleg v nadaljevanju navedenih zakonskih pogojev:
Vsaka poslovno sposobna fizična oseba,
razen oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali
nadzora te družbe;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Taka
oseba ne sme biti član organa vodenja ali
nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in
dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja
prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo
odškodnine upnikom v skladu z določbami
zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še
dve leti po pravnomočnosti sodbe, (drugi
odstavek 255. člena Zakona o gospodarskih
družbah)
izpolnjujejo tudi naslednje razpisne pogoje:

– najmanj višja ali visoka izobrazba,
prednost pri izbiri imajo kandidati z izobrazbo naravoslovno tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja
družba,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (v originalu ali
notarsko overjena kopija) in življenjepisom
morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob
Savi s pripisom “za razpis”, in sicer najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa.
Javno podjetje
Komunala Zagorje, d.o.o.
Št. 1559/2008
Ob-8200/08
Na podlagi 53. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
16/07, 36/08) in 25. člena Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec
Ig (Ur. l. RS, št. 61/08) Svet zavoda Vrtca
Ig, Troštova ul. 21, 1292 Ig, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja
zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti
na naslov: Svet Vrtca Ig, Troštova ul. 21,
1292 Ig, s pripisom Za razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke bodo sprejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Vrtec Ig
Ob-8201/08
Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil Statuta Splošne bolnišnice Celje, objav
lja 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,
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– 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
Št. 110-133/2008-03110
Ob-8300/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/2007 – uradno prečiščeno besedilo):
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
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. 705-769/2008
Ob-8302/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo in 93/07):
– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem
na območju Okrajnega sodišča v Kopru.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje iz 281. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št.
3/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke
prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ima srednjo tehnično ali drugo strokovno ter splošno izobrazbo, z navedbo datuma
izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter
navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3.
točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za
pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja ter da
zoper njega ni v teku kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira
za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in
zavarovanja skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Uradni list RS, št. 6/99), 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 (8. točka prvega odstavka 281.
člena ZIZ),
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte
in pete alineje 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Za kandidate, ki nimajo opravljenega izpita za izvršitelja (pogoj iz 5. točke prvega
odstavka 281. člena ZIZ), bo Ministrstvo za
pravosodje organiziralo opravljanje izpita
v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Uradni list
RS, št. 12/07) v 60 dneh od konca razpisa.
Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali
vse pogoje za imenovanje na dan 3. 11.
2008, opravi minister za pravosodje, pri čemer upošteva predvsem delovne izkušnje,
delovno dobo in oceno o vrednosti javnega
zaupanja (šesti odstavek 283. člena ZIZ).
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-243/2008-03110
Ob-8354/08
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 višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo na Višjem
sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. 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. 110-250/2008-03110
Ob-8360/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 2 prosti mesti okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07, uradno prečiščeno besedilo):
a) 2 prosti mesti pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za ime-
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novanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata 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 imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, 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 imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
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.

94 / 3. 10. 2008 /

Stran

3329

Stran

3330 /

Št.

94 / 3. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Ob-8319/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri
Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, na podlagi
21. člena 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) objavljata
javno zbiranje ponudb
za prodajo garaže
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
in organizator: Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid
pri Stični.
II. Opis predmeta prodaje: v večstanovanjskem objektu na naslovu Šentvid pri
Stični 42, 1296 Šentvid pri Stični, se prodaja garaža, zgrajena v letu 1964, v izmeri
14,62 m2, ki je trenutno oddana v najem.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
2.900,00 €.
Pogoji višanja ponujene cene: po prejemu ponudb se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec.
3. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja
na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici, z oznako
Ne odpiraj – javna ponudba, najkasneje do
dne 10. 10. 2008 do 10. ure, na naslov:
Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid
pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, komisija za izvedbo postopka prodaje.
4. Ponudbo lahko podajo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izklicne
cene na podračun Izvrševanja proračuna
Republike Slovenije št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995-7221002-27112008.
Kopijo potrdila o vplačani varščini priložijo
ponudbi.
5. Ponudbe ne morejo podati cenilec,
člani komisije in z njimi povezane osebe.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupec, tj. najugodnejši ponudnik mora
pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb. Plačilo kupnine je
v 8 dneh po podpisu pogodbe, na podračun izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.
18 10995-7221002-27112008, pri čemer se
varščina šteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po
podpisu pogodbe, je bistvena sestavina
pravnega posla.
7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 6. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine
ne plača v dogovorjenem roku, ima lastnik
– prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev.

8. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.
IV. Pogoji za sodelovanje v postopku
prodaje garaže po metodi javnega zbiranja
ponudb
Pravne osebe morajo v ponudbi predložiti:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka in e-mail,
– pooblastilo za zastopanje pravne
osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe
strani),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo v ponudbi predložiti:
– ime in priimek
– naslov: ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka in e-mail,
– fotokopijo osebne izkaznice (obe
strani),
– fotokopijo davčne številke,
– številko osebnega računa za potrebe
vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom.
V. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija
za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v
nadaljevanju: komisija). Odpiranje ponudb
ne bo javno. Potekalo bo v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, dne
10. 10. 2008, ob 11. uri.
2. Predlog za izbor ponudnika bo izdelala komisija v roku 3 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb. Pri izboru bo komisija
upoštevala vse ponudbe, ki:
– bodo prispele na naslov do roka za
oddajo ponudb,
– bodo vsebovale vso zahtevano dokumentacijo,
– v kateri bo ponudnik ponudil vsaj izklicno ceno.
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV.
Ministrstvo za zdravje ali komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla
postopek prodaje ustavita, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih
stroškov.

VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek
kupoprodajne pogodbe na sedežu Centra
za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, po e-mailu ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na sedežu Centra za zdravljenje
bolezni otrok Šentvid pri Stični.
Kontaktna oseba je Vilka Ladišić, tel.
01/78-87-477 in je dosegljiva vsak dan od
dneva objave do dneva oddaje ponudb,
med 7. in 10. uro.
Ministrstvo za zdravje
in Center za zdravljenje bolezni otrok,
Šentvid pri Stični
Št. 007-16/2008/18
Ob-8394/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev sodnega izvedenca:
1. Dušan Murovec se razreši kot sodni
izvedenec, imenovan za strokovni področji
arhitekture – arhitekture, splošno in gradbeništva – gradbeništva, splošno z dnem
18. 9. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 47805-38/2006
Ob-8195/08
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 (Ur. l. RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega
programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 18. 9. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 870/10, neplodno v izmeri
297,00 m², in zemljišča parc. št. 870/11,
neplodno v izmeri 537,00 m2, obe k.o.
Podmežaklja
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.
870/10, neplodno v izmeri 297,00 m2, in
zemljišče parc. št. 870/11, neplodno v izmeri 537,00 m2, obe vpisani v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Jesenicah pri vl. št.
88, k.o. Podmežaklja, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 870/10 in zemljišča parc. št. 870/11,
obe k.o. Podmežaklja.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
zemljišč parc. št. 870/10 in parc. št. 870/11,
obe k.o. Podmežaklja, je 24.000,00 EUR,
in sicer je to ocenjena vrednost za obe zemljišči skupaj.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
24.000,00 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
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 Jesenice z dne 26. 6.
2008 opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Občine Jesenice, zato bo v postopku javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče
po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika
najprej ponujeno v odkup Občini Jesenice.
Če Občina Jesenice na predmetnem zemljišču ne bo uveljavljala predkupne pravice,
se bo postopek za sklenitev kupoprodajne
pogodbe nadaljeval z najboljšim ponudnikom,
– zemljišči sta naprodaj kot celota, zaradi česar je ponudba veljava samo, če je
dana za obe zemljišči skupaj (torej za parc.
št. 870/10 in parc. št. 870/11, k.o. Podmežaklja),
– 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
28. 10. 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 28. 10. 2008 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
47805-38/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene 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 28. 10. 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 katerim koli 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
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izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Republika Slovenija, zanjo
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 478/2008-02
Ob-8192/08
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, pokrajine in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07) in Sklepa Občinskega
sveta Občine Trnovska vas z dne 3. 7. 2008,
Občina Trnovska vas objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.
2. Predmet prodaje:
– nova par. št. 704/3 – poslovna stavba
v izmeri 66 m², vl. št. 741, k.o. Trnovska
vas,
– nova par. št. 704/3 – dvorišče v izmeri
348 m², vl. št. 741, k.o. Trnovska vas.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
leži v ureditvenem območju naselja Občine Trnovska vas P1-S4, kjer je dovoljena
gradnja.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota.
V ceno nepremičnine 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
46.200,00 €.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Trnovska vas št. 01385-0100017997.
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 bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine, 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 odda po po
oblaščencu,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
1. 10. 2008;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
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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 sestavine pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Trnovska vas 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 postopke prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 10. 10. 2008 do
12. ure, na naslov: Občina Trnovska vas,
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. 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 Trnovska vas oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Trnovska vas, ima
prednost občan Občine Trnovska vas oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Trnovska vas,
– in nihče izmed teh ponudnikov ni
občan oziroma pravna oseba s sedežem
v Občini Trnovska vas 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 se obrnite na mag. Jože Potrč, Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas, tel. 02/757-95-11, e-pošta:
joze.potrc@trnovska-vas.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodne najave pri mag. Jože
Potrč, Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, 2254 Trnovska vas, tel. 02/757-95-11,
e-pošta: joze.potrc@trnovska-vas.si.
Občina Trnovska vas
Ob-8193/08
Občina Odranci, Panonska ulica 33,
9233 Odranci, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 74/98), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvar-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07) in sklepom Občinskega sveta Občine Odranci, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Odranci
1. Navedba prodajalca: Občina Odranci,
Panonska ulica 33, 9233 Odranci.
2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A) Zemljišča namenjena obrtno industrijski dejavnosti:
a) Komunalno opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 1417/4 – njiva v izmeri
2.112 m2, k.o. Odranci.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
17 EUR/m2, oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2.112 m2 35.904 EUR + 20% DDV =
skupaj 43.084,80 EUR.
b) Komunalno opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 1417/5 – njiva v izmeri
2.114 m2, k.o. Odranci.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
17 EUR/m2, oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2.114 m2 35.938 EUR + 20% DDV =
skupaj 43.125,60 EUR.
c) Komunalno opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 1417/12 – njiva v izmeri
1.000 m2, k.o. Odranci.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
17 EUR/m2, oziroma skupaj za celotno kva2
draturo 1.000 m 17.000 EUR + 20% DDV
= skupaj 20.400,00 EUR.
d) Komunalno opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 1417/9 – njiva v izmeri
3.008 m2, k.o. Odranci.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
17 EUR/m2, oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3.008 m2 51.136 EUR + 20% DDV
= skupaj 61.363,20 EUR.
e) Komunalno opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 1417/8 – njiva v izmeri
3.000 m2, k.o. Odranci.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
17 EUR/m2, oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3.000 m2 51.000 EUR + 20% DDV
= skupaj 61.200 EUR.
f) Komunalno opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 1417/4 – njiva v izmeri
2.112 m2, k.o. Odranci.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
17 EUR/m2, oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2.112 m2 35.904 EUR + 20% DDV =
skupaj 43.084,80 EUR.
g) Komunalno opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 1455 – travnik v izmeri
2.594 m2, in parc. št. 1443/1 – njiva v izmeri
9.240 m2, obe k.o. Odranci. Parceli se prodajata skupaj.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
17 EUR/m2, oziroma skupaj za celotno kvadraturo 11.834 m2 201.178 EUR + 20% DDV
= skupaj 241.413,60 EUR.
Za vsa stavbna zemljišča od a do g, ki
so predmet prodaje velja, da je v ceni zajet
komunalni prispevek in se bo po plačilu kupnine izdala odločba o odmeri komunalnega
prispevka, ki v izklicni ceni zemljišča predstavlja 15 EUR/m2. Kupci, ki imajo sedež na
območju Občine Odranci plačajo po sklepu
občinskega sveta samo polovico komunalnega prispevka. V ceni komunalnega prispevka je zajeto:
– voda,
– meteorna kanalizacija,
– fekalna kanalizacija,
– zemeljski plin,
– cesta s pločniki in ulično razsvetljavo.

Električni priključek se izvede po pogojih
distributerja iz obstoječe trafo postaje.
Na stavbnih zemljiščih od a do g je dovoljena gradnja obrtno industrijskih objektov
pod pogoji Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07).
B) Zemljišča namenjena trgovski dejavnosti:
a) Komunalno opremljeno stavbno zemljišče, parc. št. 1480 – travnik v izmeri
4.251 m2, parc. št. 1474 – travnik v izmeri
2.381 m2, parc. št. 1.469/4 – travnik v izmeri
75 m2 in parc. št. 1469/5 – travnik v izmeri
1.574 m2, vse k.o. Odranci.
Zemljišča se prodajajo skupaj.
Izklicna cena zemljišča znaša 20 EUR/m2,
oziroma skupaj za celotno kvadraturo vseh
zemljišč 8.281 m2 165.620 EUR + 20% DDV
= skupaj 198.744,00 EUR.
Za vsa stavbna zemljišča pod a tega
sklopa, ki so predmet prodaje velja, da je
v ceni zajet komunalni prispevek in se bo
po plačilu kupnine izdala odločba o odmeri
komunalnega prispevka, ki v izklicni ceni
zemljišča predstavlja 15 EUR/m2. V ceni
komunalnega prispevka je zajeto:
– voda,
– meteorna kanalizacija,
– fekalna kanalizacija,
– zemeljski plin,
– cesta s pločniki in ulično razsvetljavo.
Električni priključek se izvede po pogojih
distributerja iz obstoječe trafo postaje.
Na stavbnih zemljiščih pod a tega sklopa
je dovoljena gradnja trgovskih in gostinskih
objektov pod pogoji Odloka o prostorskem
redu Občine Odranci (Uradni list RS, št.
124/07).
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 10. 10. 2008 do 12.
ure, na naslov: Občina Odranci, Panonska
33, 9233 Odranci, z oznako: »Ne odpiraj
– Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti
naziv ponudnika, in sicer:
– fizične osebe: ime in priimek, naslov
stalnega prebivališča, telefonsko številko,
EMŠO, davčno številko, transakcijski račun,
– pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski
račun podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika,
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
označena parcela, ki je predmet ponudbe,
– ponujena polna cena, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene,
– dokazilo o plačilu varščine v višini
10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Odranci št. 01286-0100013245.
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.
d) Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 7 dni po podpisu pogodbe.
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e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo DDV,
stroški notarskih storitev, takse).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
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.
i) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi Občine Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, dne 10. 10.
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 Občine
Odranci in vse ponudnika o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
5. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri
županu Občine Odranci, tel. 041/423-326.
Občina Odranci
Št. 478-52/2008
Ob-8250/08
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št.
29/99, 24/03, 106/05 in 23/07), 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), Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč s parc. št. 1036/2,
147, 148 in 146/1 k.o. Slovenj Gradec
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine –
stavbna zemljišča s parc. št.:
– parc. št. 1036/2 – neplodno 232 m2,
ZKV št. 401 k.o. Slovenj Gradec,
– parc. št. 147 – njiva 440 m2 in parc. št.
148 – pašnik 114 m2, obe ZKV št. 386 k.o.
Slovenj Gradec,
– parc. št. 146/1 – travnik 1528 m2, ZKV
št. 916 k.o. Slovenj Gradec.
Navedene nepremičnine se nahajajo na
območju južne obvoznice, med odcepom
za trgovinski kompleks Špar in reko Mislinjo
v Slovenj Gradcu.
Zemljišče se prodaja kot zaključena celota, možna pa je tudi prodaja posameznih
parcel ali delov parcel, pod pogojem, da ta
del predstavlja zaokroženo enoto.
3. Izhodiščna cena za 1 m2 stavbnega
zemljišča znaša 45,68 EUR. Cena za celotno zemljišče v površini 2.314 m2 znaša
105.704 €. V navedeni ceni ni vštet davek

na promet nepremičnin oziroma davek na
dodano vrednost. Davek bremeni kupca.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije.
Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, sklic 478-52/2008.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani izbiri.
5. Merilo za izbor
Merila za izbor si sledijo po naslednjem
vrstnem redu:
1. Prednost pri izbiri najugodnejšega ponudnika ima ponudba z višjo ceno in dejstvo,
da je ponudnik pripravljen kupiti zemljišče
kot celoto (v skupni površini 2.314 m2).
2. V primeru, da ponudba predvideva
odkup dela zemljišča, ima prednost pri izbiri tisti ponudnik, ki ponudi višjo ceno in je
pripravljen odkupiti večji del zemljišča, pod
pogojem, da ta del predstavlja zaokroženo
enoto.
Kolikor bo med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb glede na navedena
merila, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja.
6. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni Občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS,
ki ne smeta biti starejša od 30 dni, fizične
osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, ftk.
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.),
– dokazilo o plačani varščini, v višini 10%
izhodiščne cene,
– predmet ponudbe in navedbo ali je ponudnik zainteresiran za nakup zemljišča kot
celote, posameznih parcel ali delov parcel.
V primeru, da se ponudba nanaša na del
zemljišča, mora ponudbi biti priložen situacijski načrt s čimbolj natančnim prikazom
predmeta ponudbe,
– ponujena cena za m2 stavbnega zemljišča,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika.
7. Drugi pogoji
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne
cene.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
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Stroški morebitne parcelacije gredo
v breme ponudnika. Parcelacija se izvede
po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je dolžan v 15 dneh po pravnomočno končanem postopku parcelacije izstaviti
zemljiškoknjižno dovolilo v korist kupca.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika,
bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala
plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe in
je pogoj za pridobitev lastninske pravice na
nepremičnini. Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo uredila v pogodbi.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup zemljišč s parc. št. 1036/2, 147, 148 in
146/1 k.o. Slovenj Gradec – ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudb je petek, 24. 10. 2008, do 10. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega roka prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in
pregled ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb
ni javno.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktni osebi Peter Čarf, tel.
02/88-121-48, za ogled zemljišča, Tanja Jeromel, tel. 02/88-121-29, za postopek zbiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 478-70/2007
Ob-8251/08
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št.
29/99, 24/03, 106/05 in 23/07), 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 in 94/07) in Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
(Ur. l. RS, št. 17/07), Mestna občina Slovenj
Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo objekta Gozdarska hiša Zg.
Razbor
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
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2. Predmet prodaje: objekt Gozdarska hiša, Zg. Razbor 40, Slovenj Gradec,
s funkcionalnim zemljiščem, ki se nahaja
na parc. št. 224/3, 223/3 in 223/4 k.o. Zg.
Razbor, v skupni površini 780 m2. Površina
objekta je 242,64 m2. Nepremičnine so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 116 k.o.
Zgornji Razbor.
3. Izhodiščna cena: cena za nepremičnino iz točke 2 znaša 42.219,36 €. V ceno
ni zajet davek na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije.
Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, sklic 478-70/2007.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani izbiri.
5. Merilo za izbor
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Kolikor bo med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja, po potrebi tudi javno dražbo.
6. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS,
ki ne smeta biti starejša od 30 dni, fizične
osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, ftk.
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.),
– dokazilo o plačani varščini, v višini 10%
izhodiščne cene,
– predmet ponudbe,
– ponudbena cena,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika.
7. Drugi pogoji
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne
cene.
Vse stroške v zvezi prenosom lastninske
pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter
stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo) nosi kupec.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov na strani
ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe in
je pogoj za pridobitev lastninske pravice na
nepremičnini. Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo uredila v pogodbi.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za odkup
Gozdarske hiše – ne odpiraj!«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudb je petek, 24. 10. 2008, do 10. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega roka prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in
pregled ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb
ni javno.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba Tanja Jeromel, tel.
02/88-121-29.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-8252/08
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (pri trgovini Marjanca na Tratah) v izmeri 4721 m2, na parc. št. 782/1,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 391.371,00
EUR.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na
Tratah) v izmeri 848 m2, na parc. št. 219/26,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 55.544,00
EUR.
3. Stavbno zemljišče v Gornji Radgoni
(del asfaltiranega parkirišča pred trgovino
Hura na Panonski ulici) v izmeri 321 m2, na
parc. št. 358, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
20.108,00 EUR.

4. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni, v izmeri
318 m2, s pripadajočim dvoriščem v velikosti
186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o.
Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 52.105,00 EUR. Poslovno-stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija
in prenova objekta pod pogoji Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti
111,48 m2, na parc. št. 718/1, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 43/68),
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2, na parc. št. 718/2, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 130/144),
vse skupaj delež občine za izhodiščno ceno
38.743,17 EUR.
6. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (med nasipom in makadamsko cesto pri betonarni Tivadar) v izmeri 1070 m2,
na parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 21.400,00 EUR.
7. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 717 m2, na
parc. št. 1137/24 in v izmeri 34 m2, na parc.
št. 1139/6, obe k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeni, obe za izhodiščno
ceno 13.082,42 EUR.
8. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 734 m2,
na parc. št. 1137/25, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 12.786,28 EUR.
9. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 857 m2, na
parc. št. 1137/27 in v izmeri 99 m2, na parc.
št. 1137/28, obe k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeni, obe za izhodiščno
ceno 16.653,52 EUR.
10. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 804 m2,
na parc. št. 1137/29, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 14.005,68 EUR.
11. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 879 m2, na
parc. št. 1139/8, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
15.312,18 EUR.
12. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 554 m2, na parc. št. 585/5, k.o. Gornja
Radgona, delno komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 9.805,80 EUR.
13. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni, v velikosti 56,20 m2, na parc. št. 728/6,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
29.570,00 EUR.
14. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni, v velikosti 36,68 m2, na parc. št. 728/6,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
20.902,00 EUR.
15. Stanovanje št. 7 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni,
v velikosti 62,80 m2, na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
69.582,00 EUR.
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16. Stanovanje št. 6 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni,
v velikosti 85,50 m2, na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
83.448,00 EUR.
17. Stanovanje št. 208 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni, v velikosti 56,86 m2, na parc. št. 365,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
26.380,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
18. Stanovanje št. 210 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni, v velikosti 42,34 m2, na parc. št. 365,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
20.050,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
19. Stanovanje št. 220 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni, v velikosti 58,84 m2, na parc. št. 365,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
26.300,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
20. Stanovanje št. 207 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni, v velikosti 57,88 m2, na parc. št. 365,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
26.854,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
21. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Partizanski 43b v Gornji
Radgoni, v velikosti 63,42 m2, na parc. št.
775, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno
ceno 40.000,00 EUR. Stanovanje trenutno
uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176.
člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.
22. Stanovanje št. 1 v večstanovanjski
stavbi na Mladinski 1 v Gornji Radgoni,
v velikosti 38,10 m2, na parc. št. 219/21,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
22.940,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
23. Stanovanje št. 509 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 11 v Gornji Radgoni, v velikosti 84,84 m2, na parc. št. 186/2,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
51.000,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
24. Stanovanje št. 510 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 11 v Gornji Radgoni, v velikosti 60,25 m2, na parc. št. 186/2,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
36.400,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
25. Stanovanje št. 1 v večstanovanjski
stavbi Črešnjevci 100 v Črešnjevcih, v velikosti 50,81 m2, na parc. št. 238/3, k.o. Črešnjevci, za izhodiščno ceno 24.500,00 EUR.
Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki
ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08)
predkupno pravico.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje

pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
Na zemljiščih oziroma na nepremičninah
pod zap. št. od 7. do 12. je možna gradnja
individualnih stanovanjskih hiš, medtem ko je
na zemljiščih pod zap. št. 1. in 2. možna gradnja objektov v skladu z določili in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona
– Trate«. Stanovanja pod zap. št. 13. do 16.
so nezasedena oziroma prazna. Stanovanja
pod zap. št. 17. do 25. so zasedena, trenutni
najemniki pa imajo na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 13. 10.
2008 na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – Ponudba za odkup
– Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele
na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
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8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Ob-8290/08
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, objavlja na podlagi drugega odstavka 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) Stavbno zemljišče s parc. št. 7699/26
– katastrska kultura – cesta 124 m2, vl. št.
2469, k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 16.583,00 EUR;
b) Stavbno zemljišče s parc. št. 5957/8
– katastrska kultura – vinograd 143 m2, vl.
št. 907, k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 22.683,00 EUR;
c) stavbno zemljišče s parc. št. 487/2
– katastrska kultura – travnik 109 m2, vl. št.
752, k.o. Sečovlje,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 14.145,00 EUR;
d) stvabno zemljišče s parc. št. 824/23
– katastrska kultura – njiva 199 m2, vl. št.
2137, k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 29.935,00 EUR;
e) stavbno zemljišče s parc. št. 1913/2,
dvorišče 257 m2 in stavbišče 38 m2, vl. št.
1816, k.o. Sečovlje,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmeta
prodaje je 40.835,23 EUR;
f) solastniška deleža na dveh delih stavbe na naslovu Matteotijeva 14, Piran, parc.
št. 1271, k.o. Piran, ki je v zemljiški knjigi
vpisana kot stavba, površine 129 m2 z dvoriščem v izmeri 238 m2 ter vrtom v izmeri
104 m2, ter se prodajata skupaj:
– Solastniški delež v višini 6/9 od celote
deljenega dela stavbe na parc. št. 1271,
k.o. Piran z oznako 2.E, in velikosti ca.
41,40 m2, št. zk vložka: 104/2 k.o. Piran,
vrsta rabe: nestanovanjska raba.
– Solastniški delež v višini ¼ od celote
nedeljenega dela stavbe z oznako 3.E, velikosti ca. 25,40 m2, št. z.k. vložka: 104/3, k.o.
Piran, vrsta rabe: nestanovanjska raba.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 35.000,00 EUR.
Pri prodaji solastniških deležev imajo
skladno z določilom Stvarnopravnega zakonika solastniki predkupno pravico.
V izhodiščno vrednost ni vključen
20% DDV oziroma 2% davek na promet
nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi
s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
2. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je
predmet javnega zbiranja ponudb navedeno
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v 1. točki pod črko a, b, c in d je že v posesti
fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota
k lastniški hiši fizičnih oseb. Parc. št. 1913/2,
k.o. Sečovlje, iz 1. točke, e), nima urejenega
dostopa.
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran, št. 01290-0100005871, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o plačilu varščine.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 20. 10. 2008 do
12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin
– ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega
žiga.
Ponudba veže ponudnika 2 meseca po
oddaji ponudbe.
4. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za nepremičnine v lasti Občine Piran.
5. Odpiranje ponudb bo dne 20. 10.
2008, ob 14. uri. Odpiranje ponudb ni javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko ka-
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darkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi (8 dni). Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodba. Kolikor kupec kupnine ne
plača v roku, se pogodba šteje za razdrto,
prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine Piran, za potrebe izgradnje objektov in
omrežij javne komunalne infrastrukture.
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Miloška Raktelj,
tel. 05/61-750-33 ali sedežu Občine Piran,
Tartinijev trg 2, Piran, Kristina Ivančič, tel.
05/67-10-351.
Občina Piran
Ob-8291/08
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), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07)
in sklepom Mestnega sveta Mestne občine
Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja stavbna
zemljišča:
a) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1201/5 – dvorišče v izmeri 642 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 53 m2, vpisano v vl. št. 778, k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Dolgo polje (proj. št. 11/83;
RC Celje, TOZD Planiranje, Ur. l. SRS, št.
14/86) predvidena stanovanjska gradnja in
spremljajoče dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 100,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 695 m2 69.500,00 EUR. V ceno ni vštet
davek na promet z nepremičninami 2%, ki
ga plača kupec.
b) Lokacija v k.o. Trnovlje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 365/76 – dvorišče v izmeri 306 m2, vpisano v vl. št. 897, k.o. Trnovlje.
Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug
(Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja
za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.

Izklicna cena zemljišča znaša 120,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 306 m2 36.720,00 EUR. V ceno ni vštet
davek na promet z nepremičninami 2%, ki
ga plača kupec.
c) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 994/3 – travnik v izmeri
478 m2, vpisano v vl. št. 2597, k.o. Spodnja
Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Golovec (URBANA urbanizem projektiranje Kočar in Kočar d.o.o.,
proj. št. 431/02, Ur. l. RS, št. 69/02) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče
dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 100,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 478 m2 47.800,00 EUR. V ceno ni vštet
DDV po predpisani stopnji 20%.
d) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1610/2 – stanovanjska
stavba v izmeri 284 m2, del parc. št. 1610/3
– poslovna stavba v ca. izmeri 134 m2, obe
vpisani v vl. št. 1953, k.o. Spodnja Hudinja,
del parc. št. 1610/1 – dvorišče v ca. izmeri
1368 m2, del parc. št. 1610/7 – parkirišče
v ca. izmeri 125 m2, obe vpisani v vl. št.
2531, k.o. Spodnja Hudinja, del parc. št.
1720/2 – cesta v ca. izmeri 460 m2, del parc.
št. 1620/2 – dvorišče v ca. izmeri 3 m2, del
parc. št. 1724/2 – neplodno v ca. izmeri
165 m2, vsa vpisana v vl. št. 2357 k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
so v skladu z OLN Tehnološki park Celje
(RC – planiranje d.o.o., proj. št. 788-B/03,
Ur. l. RS, št. 91/05) predvidene poslovne,
trgovske, kulturne, servisne in stanovanjske
dejavnosti in garažiranje.
Izklicna cena zemljišča znaša 201,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2539 m2 510.339,00 EUR. V ceno ni
vštet davek po predpisani stopnji.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
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 v zaprti ovojnici
najkasneje do 13. 10. 2008 do 11. 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 stavbnih
zemljišč« ali osebno predložiti v tajništvo
navedenega oddelka – II. nadstropje. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
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, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
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– 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 list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– 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 75108-7221002-7000008. 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 zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
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) 13. 10. 2008, ob
12. 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 dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, tel 03/42-65-620 in
03/42-65-604.
Mestna občina Celje
Ob-8318/08
V skladu s sklepom št. 206 z 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem, z dne 18. 10. 2007, poziva
Občina Ravne na Koroškem zainteresirane
osebe – promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo.
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.

2. Predmet poziva: predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za
javno-zasebno partnerstvo je projekt: Športno turistični park Ravne.
3. Objava javnega poziva: javni poziv
promotorjem je objavljen v Uradnem listu
RS in na spletni strani Občine Ravne na
Koroškem.
4. Pravne podlage: pravna podlaga je
veljavni Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (od 31. do 35. člena).
5. Oblike javno zasebnega partnerstva:
posebej opozarjamo promoterje, da s tem
pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva.
6. Informacije o projektu
Del projekt Športno rekreacijsko turistični
park, ki je predmet poziva promotorjem za
oddajo vloge o zainteresiranosti, zajema izvedbo obnovitvenih GOI del za zimski bazen
na Ravnah na Koroškem. Projekt mora biti
končan do 30. 9. 2009. Ekonomska doba
projekta je 10 let.
V notranjost objekta je dovoljeno posegati izključno v času šolskih počitnic. V času
šolskih počitnic je v notranjost objekta dovoljeno posegati 24 ur na dan.
Potrebna dokumentacija za pripravo vloge o zainteresiranosti je na voljo v županstvu Občine Ravne na Koroškem ob predhodnem plačilu 30 EUR, od 22. 10. 2008
naprej.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge
o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti
jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo,
ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na
presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati
naslednje vsebinske elemente:
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter
predvidene finančne konstrukcije, iz katere
so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana
oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– časovni načrt izvedbe,
– oceno prihodkov in stroškov v času
življenjske dobe projekta,
– pričakovani donos na vložen kapital,
– letni nivo stroškov in odhodkov storitve
upravljanja zimskega bazena.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka
mora biti pripravljena v skladu s členi veljavne Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Vloge o zainteresiranosti za izvedbo
predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5. 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
v levem spodnjem delu ovojnice: Ne odpiraj.
Vloga o zainteresiranosti za JZP – Športno
rekreacijsko turistični park Ravne – zimski
bazen.
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je
12. 12. 2008, najkasneje do 12. ure, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Odpiranje vlog bo javno 12. 12. 2008 ob
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13. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.
9. Pristojnost dajanja informacij o javnem
pozivu: pristojna oseba za dajanje informacij
je direktorica občinske uprave Vesna Kozlar. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov:
vesna.kozlar@ravne.si. Vprašanja lahko
zainteresirane osebe postavljajo najkasneje do 1. 12. 2008.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 900-6/2008
Ob-8392/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
Zazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 3274/5 cesta v izmeri 505 m²
vpisano v z.k. vl. št. 1308, k.o. Ajdovščina,
kot javno dobro oziroma po sklepu o ukinitvi
javnega dobra, ki ga je sprejel Mestni svet
Mestne občine Ljubljana, na svoji 20. seji
z dne 29. 9. 2008, last Mestne občine Ljub
ljana, ki pa zemljiškoknjižno še ni izveden.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana, nahaja
v območju urejanja CO 2/1 Bavarski dvor
in se ureja z določili Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
Bavarskega dvora (OPPN, Uradni list RS,
št. 83/08).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 414.100,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
3. Pogoji prodaje:
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
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vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja CO 2/1 Bavarski
dvor« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
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– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in
informacije za ogled zemljišča – lokacije,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 10. 2008 ob 11. uri, na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Klub
15 (dvorana), Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si
/si/mescani/razpisi_natecaji/
default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-8345/08
Velana tovarna zaves d.d., Šmartinska
cesta 52, 1000 Ljubljana, objavlja v skladu
s sklepom direktorja
vabilo k dajanju ponudb
za najem počitniškega objekta družbe
Velana d.d.
1. Predmet dajanja ponudb je oddaja počitniškega objekta družbe Velana d.d., ki se
nahaja v Občini Bohinj, Bohinjska Bistrica,

Ukanc 67a. Počitniške kapacitete zajemajo
7 apartmajev, v hiši, z lastnim parkiriščem,
ki je 500 m oddaljena od smučarskega središča Vogel.
2. Ponudba za najem mora vsebovati naslednje elemente:
– Opis ponudnika: naziv družbe, naslov
ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, podpis pooblaščene
osebe.
– Ponujena cena za najem počitniškega objekta, izražena mora biti z zneskom
v EUR.
– Način in rok plačila: nakazilo na TRR.
– Rok veljavnosti ponudbe: 15. 10.
2008.
– Dokazilo o vplačani varščini.
3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Pravne osebe morajo priložiti tudi izpis iz
sodnega registra (ali drugega ustreznega
registra), ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka oddaje ponudb vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR. Varščina za
resnost ponudb se plača na transakcijski
račun družbe Velana d.d., transakcijski račun številka 02922-0012069705 odprt pri
NLB, s pripisom »Varščina za ponudbo
najema počitniškega objekta«. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v najemnino, drugim ponudnikom pa bo
le-ta vrnjena brez obresti v osmih dneh po
končnem izboru.
5. Najemodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu najema.
6. Ponudbe je potrebno poslati na naslov: Velana tovarna zaves d.d., Šmartinska
cesta 52, 1000 Ljubljana, s pripisom »Bohinj
– Ne odpiraj – v roke direktorju«, najpozneje
do 15. 10. 2008 do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku in ponudbe, ki bodo
v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne,
bodo uničene.
7. Na podlagi tega vabila družba Velana
d.d. ni zavezana k sklenitvi pogodbe o najemu z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.
8. V primeru oddaje počitniškega objekta se najugodnejši ponudnik zavezuje, da
bo najkasneje v roku petih delovnih dni od
dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe
z družbo Velana d.d. sklenil pogodbo o najemu počitniškega objekta.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete tel. 01/36-03-163, Mateja Sever.
Uprava družbe Velana d.d.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000506

Ob-8368/08

Rezultat javnega poziva
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, je dne 14. 8. 2008, v Uradnem
listu RS, št. 82 v skladu z 38. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l.
RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad)
objavila javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS).
Agencija obvešča, da do izteka roka za
pridobitev mnenj ni prejela dodatnih vlog.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-8204/08
m con svetovanje, trgovina, posredništvo
Miro Peharda s.p., Mejna ulica 58, 2000
Maribor, matična številka 1959212, na podlagi določila 670/2 ZGD-1 objavljam, da nameravam z dnem 1. 1. 2009 prenesti vse
poslovne dejavnosti na novoustanovljeno
podjetje m con d.o.o., Mejna ulica 58, 2000
Maribor.
m con Miro Peharda s.p.
Ob-8346/08
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljamo v postopku redne likvidacije družbe Rudnik Mežica, Korlab – v likvidaciji, Polena 6, 2392 Mežica
naslednji poziv upnikom.
Dne 13. 3. 2008 je Okrožno sodišče
v Slovenj Gradcu izdalo sklep, s katerim
se je pričel postopek redne likvidacije zoper družbo Rudnik Mežica, Korlab – v likvidaciji, Polena 6, 2392 Mežica, matična št.
5795303.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve pisno
v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje
utemeljenost zahtevka likvidacijskemu upravitelju Herzog Danijeli, na naslov družbe.
Likvidacijska upraviteljica
Herzog Danijela

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8203/08
Direktorica družbe PROAIR, montaža in
trgovina, d.o.o. Vir, Zoisova ulica 5, 1230
Domžale, Cerar Breda, družba je vpisana
v sodni/poslovni register Agencije Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve, z matično številko 1871188000, skladno
z določbo 520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja naslednje sklepe:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v višini 75.530,00 EUR se zmanjša za 68.030,00
EUR tako, da bo novi osnovni kapital znašal
7.500,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z izplačilom družbenici.
2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
PROAIR, montaža in trgovina, d.o.o.
direktorica: Cerar Breda
Ob-8244/08
Direktorica gospodarske družbe Eurolink
transport in druge poslovne storitve, d.o.o.,
s sedežem 3000 Celje, Prvomajska ulica 27,
vpisane v iPRS – Poslovni register Slovenije, matična številka družbe 1873083000,
Privšek Marjana objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, in sicer se
osnovni kapital družbe, ki znaša 100.568,00
EUR, zmanjša na 7.500,00 EUR, direktorica družbe poziva morebitne upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Eurolink, d.o.o.

Sklici skupščin
Št. 24
Ob-8268/08
Na podlagi točke 8.1. Statuta družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava d.d.,
s sedežem v Ljutomeru, Kidričeva ulica 2,
uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 4. 11. 2008, ob 12. uri
na sedežu družbe v Ljutomeru, Kidričeva
ul. 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Vladimir Žnidarič,
– za preštevalko glasov se imenuje Janja
Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notarka Romana Gajšek, univ. dipl. prav.
iz Murske Sobote za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2007.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta izguba, nastala v obdobju od 1. 1. 2007 do
31. 12. 2007 v višini 1.490.402 EUR in izguba prenešena iz prejšnjih let v višini 182.353
EUR ostane nepokrita.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta za poslovanje iz leta 2007.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2008 imenuje JPA – ABECEDA Revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani
kot delničarji v KDD, na dan 20. 10. 2008.
Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo
veljavna, kolikor bo v navedenem roku s pisno prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki
ostane shranjeno v družbi. Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi

z izpisom iz sodnega registra. Delničarje
naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno poštno pošiljko pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Vpogled gradiva: gradivo za zasedanje
skupščine je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine med 13. in 14. uro.
Ljutomerčan,
kmetijstvo in predelava, d.d.
uprava
Ob-8292/08
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 32. točke Statuta
družbe Hotel Ribno, turizem, d.d., Bled,
direktor družbe Hotel Ribno, turizem, d.d.,
Bled sklicuje
16. redno skupščino
družbe Hotel Ribno, turizem d.d., Bled,
Izletniška 44,
ki bo v torek, dne 4. novembra 2008, ob
9. uri, v prostorih Hotela Ribno, Izletniška
44, Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna, za predsednika skupščine
se imenuje Mihaela Savnika, za preštevalko
glasov pa Brigita Duljak. Seji bo prisostvovala povabljena notarka Nada Svetina.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine Hotela Ribno, turizem,
d.d., Bled.
3. Sprememba
pravnoorganizacijske
oblike družbe – preoblikovanje delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
I. Ugotovi se, da je družba s firmo Hotel
Ribno, turizem d.d., Bled in sedežem Ribno, Izletniška ulica 44, Bled, organizirana
v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe
(d.d.), pri čemer znaša osnovni kapital družbe vpisan v sodni register 225.000.000,00
SIT.
Ugotovi se, da je osnovni kapital družbe
razdeljen na 225.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, katere vse so v lasti oziroma
imetništvu družbe Condor Real nepremičninska družba d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce, ki je tako edini delničar družbe.
Ugotovi se, da družba Hotel Ribno, turizem d.d., Bled, nima v lasti oziroma imetništvu lastnih delnic, oziroma da te v imenovani družbi ne obstojijo.
Ugotovi se, da je v poslovnem in sodnem
registru pri družbi Hotel Ribno, turizem d.d.,
Bled, še vedno kot družbenik vpisana družba
Kompas International turistična in trgovska
družba d.d., Vojkova cesta 59, Ljubljana.
II. Osnovni kapital družbe vpisan v sodni register v višini 225.000.000,00 SIT, se
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uskladi s prehodom na EUR, tako da se
osnovni kapital skladno z drugim odstavkom 693. člena ZGD, preračuna s tečajem
zamenjave (239,640 SIT za 1 EUR), tako
da osnovni kapital družbe znaša 938.908,36
EUR.
III. Družba s firmo Hotel Ribno, turizem
d.d., Bled, sedežem Ribno, Izletniška ulica
44, Bled, matična številka 5543789, vpisana
v poslovni in sodni register, spremeni svojo
pravnoorganizacijsko obliko, tako da se iz
delniške družbe (d.d.), preoblikuje v družbo
z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
Ugotovi se, da je objavi preoblikovanja
priložena izjava družbe skladno določilu tretjega odstavka 648. člena Zakona o gospodarskih družbah.
VI. V postopku spremembe pravnoorganizacijske oblike, tj. preoblikovanja delniške
družbe (d.d.), v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), se pri družbi določijo oziroma
spremenijo:
– firma družbe, ki se odslej glasi: Sportina Turizem družba za hotelirstvo, gastronomijo in zdravje d.o.o.,
– skrajšana firma družbe, ki se odslej
glasi: Sportina Turizem d.o.o.,
– sedež družbe: Bled,
– poslovni naslov družbe: Izletniška ulica
44, Bled,
– osnovni kapital družbe: 938.908,36
EUR,
– edini družbenik družbe: Condor Real
nepremičninska družba d.o.o., Alpska cesta
43, Lesce, matična številka 5583594,
– poslovni delež in osnovni vložek edinega družbenika: edini družbenik ima v družbi
100% poslovni delež, ki ga predstavlja en
osnovni vložek v višini 938.908,36 EUR,
– družba po izvedeni spremembi pravnoorganizacijske oblike tj. preoblikovanja
delniške družbe (d.d.), v družbo z omejeno
odgovornostjo (d.o.o.), ne bo imela več nadzornega sveta.
Ugotovi se, da upoštevaje dejstva navedena v drugem in tretjem odstavku sklepa
pod tč. I, posebna potrditev oziroma soglasje delničarjev skladno določilu petega
odstavka 648. člena Zakona o gospodarskih
družbah ni potrebna.
V. Z dnem vpisa spremembe pravnoorganizacijske oblike, tj. preoblikovanja delniške družbe (d.d.), v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), se razrešijo dosedanji
člani nadzornega sveta družbe, Emil Tomc
in Mandeljc Franc.
Z dnem vpisa spremembe pravnoorganizacijske oblike, tj. preoblikovanja delniške
družbe (d.d.), v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), se obvesti svet delavcev
družbe oziroma zbor delavcev družbe o prenehanju obstoja nadzornega sveta v družbi
in temu posledično prenehanju funkcije člana nadzornega sveta družbe iz vrst zaposlenih delavcev Alise Cerić.
VI. Z dnem vpisa spremembe pravnoorganizacijske oblike, tj. preoblikovanja delniške družbe (d.d.), v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), v celoti ostaneta v veljavi
imenovanji in mandatna doba dosedanjega
direktorja družbe Matevža Strajnarja ter prokuristke Janje Žunič Jenšterle.
VII. Iz razlogov spremembe pravnoorganizacijske oblike, tj. preoblikovanja delniške
družbe (d.d.), v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), ter dejstva navedenega
v drugem odstavku sklepa pod tč. I, se iz poslovnega in sodnega registra izbriše vpisani
družbenik Kompas International, turistična

in trgovska družba d.d., Vojkova cesta 59,
Ljubljana in se kot edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo vpiše družba
Condor Real nepremičninska družba d.o.o.,
Alpska cesta 43, Bled in zanj 100% poslovni
delež v družbi ter en osnovni vložek v znesku 938.908,36 EUR.
VIII. Iz razlogov spremembe pravnoorganizacijske oblike, tj. preoblikovanja delniške
družbe (d.d.), v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), se spremeni statut družbe,
tako da edini delničar oziroma družbenik
družbe sprejme nov akt o ustanovitvi v besedilu, ki je priloga tega sklepa.
Z dnem vpisa spremembe pravnoorganizacijske oblike, tj. preoblikovanja delniške
družbe (d.d.), v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), v poslovni in sodni register
dosedanji statut družbe preneha veljati.
IX. Poslovodja družbe je dolžan spremembo pravnoorganizacijske oblike, tj. preoblikovanja delniške družbe (d.d.), v družbo
z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, osnovnega vložka, poslovnega deleža, družbenika, članov nadzornega sveta
in statuta oziroma akta o ustanovitvi prijaviti
za vpis v poslovni in sodni register ter o prenehanju članstva v nadzornem svetu obvestiti svet delavcev.
Skupščina veljavno odloča ne glede na
višino prisotnega osnovnega kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri
KDD v Ljubljani, na dan 4. 11. 2008 oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci in bodo
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili
upravi družbe Hotel Ribno, turizem, d.d.,
Bled, Izletniška 44, Bled najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, torej do vključno 1. 11. 2008. Pooblaščenci morajo v istem
roku oddati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 4. 11. 2008 ob 10. uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v upravi družbe vsak delavnik od
9. ure do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Uprava Hotel Ribno, turizem d.d., Bled
Ob-8293/08
Na podlagi 7.2. točke statuta Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska cesta
008, 4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje uprava družbe
12. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 6. 11. 2008, ob 12.30, na sedežu
podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Jože Kocjanc,
za preštevalki glasov Škrinjarič Karmen in
Andreja Tancar. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Stane Krainer.
2. Umik lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: osnovni kapital družbe se
zmanjša za 55.299,62 EUR, s sedanjih
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575.087,63 EUR na 519.788,01 EUR, ki
je razdeljen na 124.562 navadnih, imenskih delnic z nominalnim zneskom delnice
4,172926 EUR.
Osnovni kapital družbe se zmanjša
z umikom 13252 navadnih, imenskih delnic, ki so že v lasti družbe.
Osnovni kapital se zmanjšuje zaradi njegovega prevelikega obsega glede na dejavnost in potrebe družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno - v skladu s tretjim
odstavkom 381. člena ZGD-1 v breme bančnega dobička, ki se bo oblikoval ob sprostitvi rezerv za lastne delnice zaradi umika
lastnih delnic, zaradi česar se:
– ne uporabljajo določbe o varstvu upnikov,
– kapitalske rezerve odvede v nominalni
znesek umaknjenih delnic.
3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava predlaga naslednji sklep: skupščina pooblašča upravo družbe, da v 18 mesecih od sprejetja tega sklepa lahko opravlja
nakupe lastnih delnic, v skladu z 247. členom ZGD-1 po cenah, ki niso nižje od 30%
in ne višje od 130% knjigovodske vrednosti
delnic na dan 31. 12. 2007.
Družba oblikuje sklad lastnih delnic iz
nerazporejenega dobička preteklih let.
Obenem skupščina pooblašča upravo,
da lahko izvrši umik lastnih delnic, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
Bohinjska Bistrica
uprava
nadzorni svet
Št. 98/2008
Ob-8301/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe sklicujem
15. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 3. 11. 2008, ob 15. uri, v sejni sobi
na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika skupščine
Antona Marolta in preštevalki glasov Ano
Goršič in Matejo Mlakar ter imenuje notarko
Nado Kumar, za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
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2. Dopolnitev firme za družbo Idealdom,
d.d.
Predlog sklepa:
V prvi alineji sklepa 5.2 sprejetega na
skupščini družbe dne 7. 7. 2008, se firma
družbe dopolni z napotitveno dejavnostjo,
in sicer se za besedo »IDEALDOM« doda
beseda »svetovanje«, tako da firma družbe pravilno glasi: »IDEALDOM, svetovanje,
d.d.«.
Skladno s tem se v sklepu pod točko 5.3.
sprejetega na skupščini družbe dne 7. 7.
2008 spremeni 1. vrstica 3. člena statuta
novonastale družbe, ki se pravilno glasi:
Firma družbe je: IDEALDOM, svetovanje, d.d.
3. Sprememba in dopolnitev statuta Sanolabor, d.d.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in z mnenjem nadzornega sveta se sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe Sanolabor, d.d.,
z uvrstitvijo novega petega odstavka v člen
33, ki se glasi: »Dobiček družbe se lahko ob
upoštevanju zakona uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku.«
4. Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je
potrebno predhodno soglasje nadzornega
sveta.
5. Pooblastilo upravi družbe za nakup in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo za nakup lastnih delnic za dobo 36
mesecev, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Nakupna cena
delnic ne sme biti nižja od 45 € in ne višja
od knjigovodske vrednosti. Uprava družbe
je na podlagi tega pooblastila pooblaščena tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjševanju
osnovnega kapitala družbe. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe
z umikom lastnih delnic, je pooblaščen nadzorni svet družbe.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 3. 11. 2008. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
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pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno pooblastilo. Prijava je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do vključno 30. 10. 2008.
Na skupščini se glasuje na podlagi glasovalnega lističa, ki ga prejme vsak udeleženec ob vstopu na skupščino. Delničar
lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov si delničarji lahko pogledajo v tajništvu
direktorja družbe na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro, od objave
sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Sanolabor, d. d.,
direktor družbe
Ob-8350/08
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 6. 11. 2008, ob 17. uri, na sedežu družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2007 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2007.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, od dneva
sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
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Zavarovanja terjatev
SV 678/08
Ob-8371/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 678/08 z dne 26. 9.
2008, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje št. 24, v skupni izmeri 73,49 m2 (od
tega površina pomožnega prostora – kletni
prostor (shramba) v izmeri 1,37 m2), v 6.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Cesta proletarskih brigad 65, 2000 Maribor, ležeče na parc. št. 80/4, k.o. Spodnje
Radvanje in katerega je Gašparič Aleš,
EMŠO 0607975500227, Cesta proletarskih
brigad 065, 2000 Maribor, pridobil na podlagi darilne pogodbe za nepremičnine z dne
16. 2. 2004, z zemljiškoknjižnim dovolilom
z dne 26. 9. 2008, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571000, za
zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 173.200,00 CHF s pripadki in z obrestno mero, ki je spremenljiva ter je za redne
in interkalarne obresti enaka vsoti Liborja
za 6 mesečne depozite in fiksnega pribitka
v višini 1,80% letno in z zapadlostjo zadnje
mesečne obveznosti iz predmetne kreditne
pogodbe v plačilo na dan 30. 9. 2038 – oziroma na odpoklic upnice.
SV 669/08
Ob-8372/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-669/08 z dne 25. 9. 2008,
so bili poslovni prostori v poslovno stanovanjskem objektu Šaleška 18 v Velenju,
stoječem na parceli št. 2522, vpisani v z.k.
vložek št. 2751, k.o. Velenje:
– v pritličju in kletni etaži v skupni izmeri
124,80 m2, last Terglav Irene, roj. 23. 12.
1960, Polzela 176, 3313 Polzela, EMŠO
2312960505181, do celote,
– v izmeri 36,31 m2, s pripadajočimi pomožnimi kletnimi prostori, last Terglav Irene,
roj. 23. 12. 1960, Polzela 176, 3313 Polzela,
EMŠO 2312960505181, do celote in
– v izmeri 68,20 m2, last Nitka, Terglav
Irena s.p., Šaleška 16, 3320, do celote, zastavljeni v korist Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična št. 5026121, zaradi zavarovanja denarnih terjatev v znesku
88.000,00 EUR s pripadki in 50.000,00 EUR
s pripadki.
SV 770/08
Ob-8373/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 770/08 z dne 29. 9. 2008, je bilo
stanovanje št. 1, na parc. št. 1001, ki se
nahaja na naslovu Pečovje 9/c, 3220 Štore,
v izmeri 57,98 m2, pripisane v vložku št. 417,
k.o. Pečovje, last Jelen Valterja in Jelen Betke, na podlagi darilne pogodbe z dne 13. 2.
2008, med darovalcem Jelen Valterjem st.
in obdarjencema Jelen Valterjem ml. in Jelen Betko, zastavljeno v korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Miklošičeva 5, matična številka
5448557000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR, s pripadki, ki
zapade v plačilo 30. 9. 2023.

SV 773/08
Ob-8374/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 773/08 z dne 26. 9. 2008,
je bila nepremičnina – poslovni prostor z id.
št. 0997-013335-029 v izmeri 18,20 m2,
v 3. etaži stanovanjske hiše v Žalcu, Mestni trg 5, ki stoji na parc. št. 142/15, k.o.
Gotovlje, last kreditojemalke Turnšek Andreje, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 4. 9. 2008, sklenjene med Gradis
d.d. in Napotnik Anito ter prodajne pogodbe
z dne 6. 8. 2009, sklenjene med Dolinšek
Anito (prej Napotnik Anito) in Turnšek Andrejo, zastavljena v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatev upnice v znesku 18.000,00
EUR, z zapadlostjo zadnjega obroka 20. 9.
2018, z obrestno mero, ki je sestavljena iz
spremenljive referenčne obrestne mere 6
mesečni Euribor povečan za 1,95% p.a.
in z efektivno obrestno mero na dan sklenitve kreditne pogodbe 7,19%, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.

vsakem od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 7. 2008, vse v korist Banke Sparkasse d.d., matična številka
2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta
v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve
45.500,00 EUR s pripadki.

SV 1766/2008
Ob-8375/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 1766/2008
z dne 29. 9. 2008, je stanovanje, z identifikacijsko številko dela stavbe 657-834-18, stanovanje številka 17 v III. nadstropju v izmeri
111,99 m², v večstanovanjski stavbi na naslovu Mladinska ulica 2, Maribor, na parceli
številka 886, trenutno še vpisani v vložek
številka 488 k.o. Maribor-Grad, last zastaviteljev Zupančič Andreja in Zupančič Hartner
Tjaše, vsakega do ½ od celote, zastavljeno
v korist upnice Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 87.000,00 EUR
s pripadki.

SV 1046/08
Ob-8390/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 651/08 z dne 30. 9. 2008,
je bilo stanovanje št. 5 v izmeri 48,66 m2,
z ident. št. dela stavbe 2143-115-108, ki se
nahaja v drugem nadstropju stavbe Ravne
09, Tržič, stoječe na parc. št. 395/23, k.o.
Tržič, last Francija Podlipnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 26. 9. 2008, opr.
št. SV 1046/08, zastavljeno v korist Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljub
ljani, Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
MŠ 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 122.822,70 CHF v eurski
protivrednosti po referenčnem tečaju ECB
na dan plačila obveznosti, s pogodbeno
obrestno mero 6-mesečni CHF Libor+1,50%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 9.
2028, z možnostjo odpoklica terjatve s strani
upnice ter z ostalimi pp.

SV 1771/2008
Ob-8376/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1771/2008 z dne 30. 9.
2008, je stanovanje št. 1 v skupni izmeri 29,05 m², v pritličju stavbe v Mariboru,
Ruška c. 95 – parc. št. 1304/3 k.o. Studenci, last Kores Damijana, stan. Maribor,
Ruška c. 95, na temelju prodajne pogodbe
št. 2014-12/2007-02/06 z dne 16. 2. 2007,
s prilogo, zastavljeno v korist Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pp.
SV 720/08
Ob-8377/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 720/08 z dne 29. 9. 2008,
je bila zastavljena nepremičnina z ident.
št. 2175-251-81 – dvosobno stanovanje
v 13.,1. etaži št. 81, Cesta maršala Tita 71,
4270 Jesenice, stoječi na parc. št. 508/13,
parc. št. 510/2, parc. št. 512/11, parc. št.
512/12 in parc. št. 512/13, vse k.o. Jesenice, v izmeri 60,02 m2, last zastaviteljev
Elvisa Bektaševića in Anite Vukalić – pri

SV 722/08
Ob-8378/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 722/08 z dne 26. 9. 2008, je bilo
stanovanje št. 12, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe na parc.
št. 527/53, parc. št. 527/54, parc. št. 531/1,
parc. št. 531/2, parc. št. 531/3 in parc. št.
531/4, vse k.o. Jesenice, v izmeri 56,33 m2,
last zastaviteljic Mojce Trojar in Vesne Noč,
vsake od njiju do 1/2, na podlagi pogodbe št. ISP 1168/93-O o prodaji stanovanja
z dne 3. 11. 1993, sklenjene s prodajalko
Železarno Jesenice, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2,
matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR
s pripadki.

SV 823/2008
Ob-8401/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 823/2008
z dne 1. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 4
v izmeri 34,50 m2, v I. nadstropju, Mladinska ulica 5, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, ki stoji na parc. št. 493/3 k.o. Šentilj
v Slovenskih Goricah, katerega lastnika sta
Galunič Branko, EMŠO 1105964500045 in
Galunič Tanja, EMŠO 1210962505323, oba
stanujoča Slovenska ulica 13, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, vsak do 1/2, na
podlagi pogodbe o prodaji oziroma nakupu
nepremičnine z dne 17. 9. 2008, sklenjene
med Ano Ignatijev kot prodajalko in Tanjo
Galunič in Brankom Galunič kot kupcema
ter na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
251-2231/92-DU z dne 21. 2. 1992, sklenjene med SPIZ, kot prodajalko in Ano
Ignatijev kot kupovalko, zastavljeno v ko-
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rist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 40.000,00 EUR s pp.
SV 25/08
Ob-8402/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič
iz Novega mesta, opr. št. SV 25/08 z dne
2. 10. 2008, je dvosobno stanovanje št. 2
v pritličnih prostorih v izmeri 51,08 m2, kar
obsega kuhinjo v izmeri 11,22 m2, sobo v izmeri 19,05 m2, sobo v izmeri 9,68 m2, hodnik v izmeri 2,60 m2, WC v izmeri 1,18 m2
in druge prostore v izmeri 7,35 m2, ki je
posamezen del stavbe v večstanovanjski
stavbi št. 380, stoječi na parc. št. 491.S
k.o. Dobindol, na naslovu Vaška cesta 92,
8323, last zastaviteljice Lenčič Marije, do
celote, in sicer na podlagi prodajne pogodbe
z dne 13. 3. 2008, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, zastavljeno za zavarovanje
denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR,
obrestna mera za kredit znaša 3-mesečni
Euribor + 3% letno in končno zapadlostjo
30. 9. 2009.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

94 / 3. 10. 2008 /

Stran

3345

Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 81/2007
Os-8210/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 81/2007 sklep
z dne 3. 9. 2008:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Inka – Impex, Podjetje za trgovino
na drobno in debelo, uvoz-izvoz, zastopanje in posredništvo d.o.o., Ipavčeva 22,
Celje in njegovimi upniki, sprejeta na naroku
za prisilno poravnavo dne 3. 9. 2008.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v 4
razrede, kot sledi:
Razred 1: Razred upnikov z ločitveno
pravico, katerih položaj se po potrjeni prisilni
poravnavi ne spremeni;
Razred 2: Razred terjatev upnikov po
160. členu ZPPSL, katerih položaj se po
potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni;
Razred 3: Razred terjatev upnikov, ki
bodo svoje terjatve konvertirali v lastniški
delež družbe;
Razred 4: Razred terjatev vseh upnikov,
ki se poplačajo 20% v enem letu od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
z dne 3. 9. 2008 je postal pravnomočen dne
19. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 9. 2008
St 17/2008
Os-8211/08
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Stadij d.o.o., družba za
projektiranje in inženiring čistilnih naprav in ostalih hidrotehničnih objektov,
Tržaška 50a, Postojna, matična številka
5708257, šifra dejavnosti K/74.204.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Proinženiring Nova Gorica d.o.o., Kidričeva 9/a, Nova Gorica;
– Gradišče d.o.o., Podskrajnik 16, Cerk
nica;
– Prema d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica;

– Technol d.o.o., Industrijska cesta 6,
Izola in
– Elro-Zagreb, Poljačka 56, Zagreb, Hrvaška.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se vpiše v sodni register tukajšnjega
sodišča.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika
– prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša
prijavljena terjatev s pravno podlago terjatve
in njeno višino ter priloženimi dokazili o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
4. 9. 2008.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne) obračunane do
dne 4. 9. 2008 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 4. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 9. 2008
St 12/2008
Os-8212/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2008 z dne 24. 9. 2008 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo AS-Merx
Tecmarine d.o.o., Dolinska cesta 1d, Koper, matična številka 5483557000, šifra dejavnosti 46.900, se začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep pritožijo v roku 15
dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 9. 2008
St 97/2003
Os-8213/08
To sodišče je s sklepom St 97/2003 dne
17. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Mehanika Trbovlje d.d. Ljub
ljana, Dunajska 106 – v stečaju.
Terjatvi stečajnega dolžnika do družbe
Iskra Prins, ki izhaja iz pravnomočne sodbe
II Pg 387/2006 tukajšnjega sodišča in Ervina Medveščka, ki izhaja iz pravnomočne
sodbe XI Pg 1262004 tukajšnjega sodišča,
je preneslo na upnike Jamstveni in preživninski sklad RS, Ljubljana, Kotnikova ulica
28 (9,7%), NLB, Inštitut za pravo in varovanje zakonitosti poslovanja, Trbovlje, Trg

revolucije 25c (24,9%) in Factor banka d.d.,
Ljubljana, Tivolska c. 48 (65,4%).
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2008
St 71/2007
Os-8214/08
To sodišče je s sklepom St 71/2007 dne
22. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Makra družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o. – v stečaju, Ig,
Hrenova ulica 27.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2008
Ppn 87/2008
Os-8215/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
Ppn 87/2008 z dne 19. 9. 2008 predlog za
začetek postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom T trgovina, d.o.o., Brnčičeva
41c, Ljubljana-Črnuče, zavrglo in postopek
prisilne poravnave ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2008
Ppn 133/2008
Os-8216/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Mabo d.o.o., Dunajska c. 156,
Ljubljana, za dne 10. 11. 2008 ob 12. uri,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. V.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2008
St 150/2008
Os-8217/08
To sodišče je s sklepom St 150/2008
dne 19. 9. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Otrino, spletne storitve,
informatika in svetovanje, d.o.o., Škof
ljica, Žagarska ulica 11, matična številka
2226251000, št. reg. vl. 14492800, davčna
številka 59545640.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina 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).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 8. 12. 2008 ob 13. uri, v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2008
St 50/2005
Os-8218/08
To sodišče je s sklepom St 50/2005 dne
19. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom VI-Faam, d.o.o. – v stečaju, Mai
strova 11, Mengeš.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2008
LIK 81/2008
Os-8219/08
To sodišče je s sklepom LIK 81/2008 dne
22. 9. 2008 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Zavod za izobraževanje in
kulturo Litija, Trg na Stavbah 8a, Litija
– v likvidaciji.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2008
St 25/2008
Os-8220/08
To sodišče je s sklepom St 25/2008
dne 1. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradbeništvo Miha Merzet Omič, s.p. Radomlje, Prešernova 21
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2008
St 63/2003
Os-8221/08
To sodišče je s sklepom St 63/2003 dne
23. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Flowtex Geoprojekt d.o.o.
Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10
– v stečaju.
Terjatev do dolžnikovega dolžnika Geotest – Geološko vrtanje Dragutin Jankovič
s.p., Ljubljana, je odpisalo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2008
St 204/2007
Os-8222/08
To sodišče je s sklepom St 204/2007 dne
24. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Taxi Mojca, Mojca Govednik
s.p. Ljubljana, Slape 16 – v stečaju.
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 24. 9. 2008
St 176/2002
Os-8223/08
To sodišče je s sklepom St 176/2002
dne 22. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Prelest d.o.o. – v stečaju,
Dunajska c. 7, Ljubljana.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2008
Lik 47/2008
Os-8225/08
To sodišče je s sklepom Lik 47/2008
dne 22. 9. 2008 likvidacijski postopek nad
dolžnikom Metamedia Laboratorij za
preprečevanje fenomena širjenja idej
– v likvidaciji, Gradaška 8, Ljubljana,
zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2008
St 78/2008
Os-8226/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 78/2008 dne 19. 9. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom 300-Trgovina d.o.o., Svetozarevska 6, Maribor.
Davčna številka: 55007155, matična številka: 1775154000.
Odslej firma glasi 300-Trgovina d.o.o.
– v stečaju, Svetozarevska 6, Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
dr. Irena Lesjak, Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov:
Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica
14, Maribor, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu
sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
vrednosti prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ 2.000 točk (164,20 EUR). Vplačati jo
morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št.: 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št.: 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 00 01-00107808).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2008
St 76/2008
Os-8227/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vgrajevanje stavbnega pohištva
Valentin Kajzer s.p., Lucijin breg 18, Kamnica, šifra dejavnosti: 45.420, matična številka: 2038536, davčna številka: 73153648,
se v skladu z 99/I členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2008
St 87/2005
Os-8228/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Fridrih proizvodno in storitveno
podjetje d.o.o., Falska cesta 73, Ruše
– v stečaju, se v skladu z 99/II členom
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-

daciji – ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2008
St 86/2008
Os-8229/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 86/2008 dne 19. 9. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Plastic
Birst d.o.o., Toledova ulica 3, Ruše.
Davčna številka: 24520187, matična številka: 5298920.
Odslej firma glasi Plastic Birst d.o.o. –
v stečaju, Toledova ulica 3, Ruše.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
dr. Irena Lesjak, Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov:
Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica
14, Maribor, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu
sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša
2% vrednosti prijavljene terjatve v EUR,
vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in
največ 2.000 točk (164,20 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št.: 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št.: 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 00 01-00108608).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2008
St 126/2005
Os-8230/08
To sodišče je s sklepom St 126/2005 dne
17. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek Zlato zrno podjetje za trgovino, proizvodnjo
in storitve d.o.o., Lož, Smelijevo naselje
50 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2008
St 82/2008
Os-8231/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 82/2008 dne 19. 9. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Profit
Manager d.o.o., Ruska ulica 6, Maribor.
Davčna številka: 39647358, matična številka: 1695304.
Odslej firma glasi Profit Manager d.o.o.
– v stečaju, Ruska ulica 6, Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
dr. Irena Lesjak, Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov:
Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica
14, Maribor, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu
sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša
2% vrednosti prijavljene terjatve v EUR,
vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in
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največ 2.000 točk (164,20 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št.: 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št.: 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 00 01-00108208).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2008
St 81/2008
Os-8232/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gazvoda Andrej s.p., Oblaganje tal in sten, Slomškov trg 18, Maribor, šifra dejavnosti: 43.330, matična št.:
3018440000, davčna številka: 55415709, se
v skladu z 99/I členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL začne
in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2008
St 74/2008
Os-8233/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 74/2008 dne 19. 9. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom FX Invest d.o.o., Kidričeva cesta 26, Dobrovce,
Miklavž na Dravskem polju.
Davčna številka: 74529013, matična številka: 1910191.
Odslej firma glasi FX Invest d.o.o. – v stečaju, Kidričeva cesta 26, Dobrovce, Miklavž
na Dravskem polju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
dr. Irena Lesjak, Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili prijavijo svoje
terjate stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14,
Maribor, v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
vrednosti prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ 2.000 točk (164,20 EUR). Vplačati jo
morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št.: 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št.: 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 00 01-00107408).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2008
St 107/2008
Os-8234/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Komar Boštjan, Bar, s.p., Ul. Staneta Severja 15, Maribor (davčna številka:
91410878, matična številka: 1757652000),
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo

v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2008
St 101/2008
Os-8235/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Meta Sincerus, družba za trgovino, gostinstvo, storitve, proizvodnjo, posredništvo in prevoze d.o.o., Jurančičeva
ulica 11, Maribor, šifra dejavnosti: 49.320,
matična št.: 1614967000, davčna številka:
79353380, se v skladu z 99/I členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2008
St 85/2008
Os-8236/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Srebrni vitez Trgovina, posredovanje, gradbeništvo, gostinstvo, promet,
najemi in zastopanje d.o.o., Stanetinci
38, Cerkvenjak, šifra dejavnosti: 46.140,
matična št.: 2043670000, davčna številka:
34546057, se v skladu z 99/I členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2008
St 70/2008
Os-8237/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Cvetličarna Cvet, trgovina na
drobno in debelo Majda Strelec s.p.,
Vetrinjska 22, Maribor (davčna številka:
61034703, matična številka: 5347350000),
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2008
St 118/2008
Os-8238/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bar Classic, Jasna Filipič s.p.,
Partizanska 19, Slovenska Bistrica (davčna številka: 16975235, matična številka:
1805886), se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2008
St 5/2008
Os-8239/08
To sodišče je na seji senata dne 22. 9.
2008 pod opr. št. St 5/2008 sprejelo nasled
nji sklep:
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Stečajni postopek nad dolžnikom Tocom
NM, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto, matična št. 5640881, šifra dejavnosti 55.400, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Tocom NM, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto, izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 9. 2008
St 7/2008
Os-8240/08
To sodišče je na seji senata dne 22. 9.
2008 pod opr. št. St 7/2008 sprejelo nasled
nji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Telecom MM Inženiring in proizvodnja telekomunikacijskih kabelsko razdelilnih sistemov, d.o.o., Metlika, Gornje Dobravice
14, 8332 Gradac, matična št. 5890047, šifra
dejavnosti 45.310, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Telecom MM Inženiring in proizvodnja telekomunikacijskih kabelsko razdelilnih sistemov, d.o.o., Metlika, Gornje Dobravice 14,
8332 Gradac, izbriše iz Poslovnega registra
Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 9. 2008
St 9/2008
Os-8241/08
To sodišče je na seji senata dne 23. 9.
2008 pod opr. št. St 9/2008 sprejelo nasled
nji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Hometech d.o.o., Storitve in posredništvo,
Zadružna cesta 33, 8340 Črnomelj, matična št. 2025574, šifra dejavnosti 51.190, se
začne iz zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Hometech d.o.o., Storitve in posredništvo,
Zadružna cesta 33, 8340 Črnomelj, izbriše
iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 9. 2008
St 51/2008
Os-8253/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 51/2008 sklep z dne 26. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 12. 8. 2008 prejelo
neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: GMS Medved, Gradbena mehanizacija in sanacija
objektov, Boris Medved s.p., Dolga gora
15, Ponikva z dne 12. 8. 2008 in je dne
26. 9. 2008 ob 15. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: GMS Medved, Gradbena mehanizacija in sanacija objektov, Boris Medved s.p., Dolga gora 15, Ponikva
(matična številka: 2012227, ID št. za DDV:
SI22099590).
Odslej se firma glasi: GMS Medved,
Gradbena mehanizacija in sanacija objektov, Boris Medved s.p., Dolga gora 15, Ponikva (matična številka: 2012227, ID št. za
DDV: SI 22099590) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
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začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-51-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. decembra 2008 ob 14. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 26. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2008
St 63/2008
Os-8254/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 63/2008 sklep z dne 26. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 9. 9. 2008 ob 11. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Veltron,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Kidričeva ul. 25, Rogaška Slatina in je
dne 26. 9. 2008 ob 10.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Veltron, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Kidričeva
ul. 25, Rogaška Slatina (matična številka:
5361630, ID št. za DDV: SI17222567).
Odslej se firma glasi: Veltron, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Kidričeva ul. 25,
Rogaška Slatina (matična številka: 5361630,
ID št. za DDV: SI17222567) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
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nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-63-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. decembra 2008 ob 14.30, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 26. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2008
St 58/2008
Os-8271/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 58/2008 sklep z dne 26. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 2. 9. 2008 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: To mi delaj, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Ulica Franca Skaze 2,
Šmarje pri Jelšah z dne 29. 8. 2008 in je
dne 26. 9. 2008 ob 11.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: To mi delaj, pro
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ulica
Franca Skaze 2, Šmarje pri Jelšah (matična številka: 2075342000, ID št. za DDV:
SI75295768).
Odslej se firma glasi: To mi delaj, pro
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ulica
Franca Skaze 2, Šmarje pri Jelšah (matična številka: 2075342000, ID št. za DDV:
SI75295768) v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-58-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. decembra 2008 ob 10. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 26. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2008

St 54/2008
Os-8272/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 54/2008 sklep z dne 26. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 21. 8. 2008 ob 14.25
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Mizarstvo
Stanko Užmah s.p., Kolodvorska ulica
37, Šmarje pri Jelšah z dne 21. 8. 2008 in
je dne 26. 9. 2008 ob 14. uri, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Mizarstvo Stanko
Užmah s.p., Kolodvorska ulica 37, Šmarje
pri Jelšah (matična številka: 5003373, ID št.
za DDV: SI68507755).
Odslej se firma glasi: Mizarstvo Stanko
Užmah, s.p., Kolodvorska ulica 37, Šmarje
pri Jelšah (matična številka: 5003373, ID št.
za DDV: SI68507755) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasi deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (8,21 €) in največ
2000 točk (164,20 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845
0084 902 (referenca: 00 1110-54-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. decembra 2008 ob 9.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 26. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2008
St 11/2007
Os-8273/08
To sodišče je s sklepom opr. št. S 11/2007
z dne 23. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Saš čistilni servis,
d.o.o., 4000 Kranj, Bleiweisova cesta 20.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 9. 2008
St 4/2008
Os-8274/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2008-13 z dne 22. 9. 2008, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo stečaji postopek nad dolžnikom Ars invest, gradbeništvo in turizem, d.o.o., Rateče 86, Rateče-Planica, matična številka
5913829, šifra dejavnosti 45.210, davčna
številka 17553270 in postopek z istim dnem
zaključilo.
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Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 9. 2008
Lik 198/2007
Os-8275/08
To sodišče je s sklepom Lik 198/2007
dne 24. 9. 2008 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zavod Sabrina Meško,
Ljubljana, Ziherlova 22, Ljubljana – v likvi
daciji.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
25. 9. 2008
St 54/2008
Os-8276/08
To sodišče je s sklepom 54/2008 dne
25. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Vizija Group, agencija, trgovina, storitve d.o.o. – v stečaju, C. Borisa
Kidriča 4a, Zagorje ob Savi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
St 45/2008
Os-8278/08
To sodišče je s sklepom St 45/2008 dne
24. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Galan d.o.o., Medvedova c. 4,
Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
St 111/2008
Os-8279/08
To sodišče je s sklepom St 111/2008 dne
25. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Intersiti d.o.o., Gašperšičeva
9a, Ljubljana, matična številka 5944899,
davčna številka 41724437.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara 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
terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sod
nimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2008
St 181/2007
Os-8280/08
To sodišče je s sklepom St 181/2007 dne
23. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
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dolžnikom T.DŽ.Debar d.o.o., Bratovževa
ploščad 5, Ljubljana, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2008

na št. 5203175, šifra dejavnosti 45.210, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Zidarstvo in fasaderstvo Shyqeri Musaj, s.p.
Regrča vas 14, 8000 Novo mesto, izbriše iz
Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 9. 2008

St 65/2008
Os-8281/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kobi bar Roberto Klajnšek s.p.,
Kozjak nad Pesnico 78/a, Zgornja Kungota (davčna številka: 76182517, matična
številka: 1922246000), se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2008

St 37/2008
Os-8286/08
V stečajni zadevi nad dolžnikom GBT
MTD, proizvodnja, storitve in trgovina
d.o.o., Breg 13, Majšperk, matična številka 2350777000, davčna številka 36830470,
se narok za preizkus terjatev, ki je bil določen za 18. 11. 2008 ob 9. uri, v sobi 26/II,
prekliče in se določi z 25. 11. 2008, ob 8.30,
v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 9. 2008

St 11/2008
Os-8282/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtomehanika Jelenko, Branko
Jelenko s.p., Čadram 12, Oplotnica (davčna številka: 17494346, matična številka:
5133278), se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2008
St 29/2008
Os-8283/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Okrepčevalnica Gašperjev hram,
Lidija Kraner s.p., Kurirska pot 5, Ruše
(davčna številka: 24004529, matična številka: 1665456001), se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2008
St 92/2008
Os-8284/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 92/2008 z dne 23. 9. 2008 nad samostojnim podjetnikom Srečkom Debelićem
s firmo Video klub Kaj, Debelić Srečko,
Ulica Staneta Severja 6, Maribor, začelo
stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1689134, šifra njegove dejavnosti pa 77.220.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2008
St 6/2008
Os-8285/08
To sodišče je na seji senata dne 24. 9.
2008 pod opr. št. St 6/2008 sprejelo nasled
nji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo in fasaderstvo Shyqeri Musaj, s.p.
Regrča vas 14, 8000 Novo mesto, matič-

St 56/2007
Os-8287/08
V stečajni zadevi nad dolžnikom Nedog
Ivan s.p. Slikarstvo in zaključna gradbena dela, Kicar 77 – v stečaju, se narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev,
ki je bil določen za 18. 11. 2008 ob 9.15,
v sobi 26/II, prekliče in se določi za 25. 11.
2008, ob 9. uri, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 9. 2008
St 3/2008
Os-8288/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2008
z dne 4. 9. 2008 v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Celk, Center za
razvoj podeželja – v stečaju, Na Fari 36a,
Prevalje, sklenilo:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Celk, Center za razvoj podeželja
– v stečaju, Na Fari 36a, Prevalje, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika Celk, Center za
razvoj podeželja – v stečaju, Na Fari 36a,
Prevalje, iz poslovnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2008
St 41/2008
Os-8294/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 41/2008 sklep
z dne 26. 9. 2008:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. členu in 44/II ZPPSL,
v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: Finex, Trgovina, storitve, inženiring
d.o.o., Slance 4, Teharje in njegovimi upniki, ki bo dne 5. novembra 2008 ob 9. uri,
v sobi 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču,
v času uradni ur. Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL),
naj glasovnico z originalnim 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 štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2008

Stran

3350 /

Št.

94 / 3. 10. 2008

St 36/2008
Os-8299/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2008 sklep z dne 26. 9. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Amsat storitve, d.o.o., Ul. Ivanke Uranjek
1, Žalec (matična številka: 1716557000, ID
št. za DDV: SI17474116), se zaključi, v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 1. 10.
2008 ob 12.30, soba št. 236/II tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Amsat storitve,
d.o.o., Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec (matična številka: 1716557000, ID št. za DDV:
SI17474116), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2008
St 19/2008
Os-8320/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Musli Bajraj s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
1939483000, davčna številka 65887930.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008
St 14/2008
Os-8321/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradbeništvo Krasniq Bekim
s.p., Trg svobode 13/a, Sevnica, matična številka 2090309000, davčna številka
51148471.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008
St 12/2008
Os-8322/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Milazim Gashi s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
2090325000, davčna številka 42162653.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008
St 20/2008
Os-8323/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
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žnikom Gradbeništvo Avni Halili s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
2018594000, davčna številka 70749060.
Po pravnomočnosti tega sklepa s dolžnik
izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008
St 25/2008
Os-8324/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 25/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradbeništvo Berisha Bajram
s.p., Trg svobode 13/a, Sevnica, matična številka 3183904000, davčna številka
61952532.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008

nad dolžnikom Ecarte, storitveno podjetje
d.o.o., 8250 Brežice, Brezina 7, Brežice.
Dejanja, opravljena v likvidacijskem postopku zoper istega dolžnika, veljajo tudi
v stečajnem postopku.
Drugi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 12. 2008 ob 13. uri, na tukajšnjem sodišču, v razpravni dvorani št. IV/II.
Začetek stečajnega postopka se vpiše
v Poslovni register Slovenije.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Ulica XIV. divizije 14/III,
Celje.
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. Prijavo terjatev je treba
vložiti z vlogo v dveh izvodih in dokazih
o obstoju terjatev.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
26. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008

St 24/2008
Os-8325/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 24/2008
z dne 26. 9. 2008 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Bajraj Xheladini s.p., Trg svobode
13/a, Sevnica, matična številka 1971000000,
davčna številka 94201978.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008

St 28/2008
Os-8329/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 28/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Hazbi Hadja s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
3044858000, davčna številka 97214680.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008

St 15/2008
Os-8326/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečaji postopek nad
dolžnikom Gradbeništvo Xheme Mavraj
s.p., Trg svobode 13/a, Sevnica, matična številka 2090295000, davčna številka
22511202.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008

St 29/2008
Os-8330/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Mentor Javori s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
3183947000, davčna številka 97029025.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008

St 31/2008
Os-8327/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Imer Sejdaj s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
3183963000, davčna številka 33142173.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008
St 21/07
Os-8328/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 21/07
z dne 26. 9. 2008 začelo stečajni postopek

St 27/2008
Os-8331/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Rexha Faim s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
3183955000, davčna številka 60809817.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008
St 17/2008
Os-8332/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
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takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Hysni Berisha s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
1970895000, davčna številka 79408290.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik
izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008

var s.p., Ljubljanska cesta 3d, Kamnik,
matična številka 1630245000, davčna številka 65399307 ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2008

St 23/2008
Os-8333/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2008 z dne 26. 9. 2008 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Naser Bajraj s.p., Trg
svobode 13/a, Sevnica, matična številka
3127796000, davčna številka 54976049.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik
izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2008

St 238/2006
Os-8339/08
To sodišče je s sklepom St 238/2006
dne 22. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom KA2D studio, marketinški
inženiring, d.o.o. – v stečaju, Opekarska
c. 22a, Ljubljana, saj dolžnik nima premoženja, ki bi lahko prišlo v stečajno maso.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2008

St 92/2008
Os-8334/08
To sodišče je s sklepom St 92/2008 dne
25. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek
Nipi, avtoprevozništvo in storitve d.o.o.
– v stečaju, Ljubljana, Zadobrovška c.
33, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2008
St 75/2008
Os-8335/08
To sodišče je s sklepom St 75/2008 dne
24. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek
Aron d.o.o. – v stečaju, Cesta na Brdo
49, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
St 105/2008
Os-8336/08
To sodišče je s sklepom St 105/2008 dne
25. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom V.I.P. Holding d.o.o. v stečaju,
Parmova 41, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2008
St 29/2008
Os-8337/08
To sodišče je s sklepom St 29/2008 dne
25. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Dovess d.o.o. – v stečaju, Dobovec 5a, Dobovec.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2008
St 135/2008
Os-8338/08
To sodišče je s sklepom St 135/2008 dne
22. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Posredovanje Silvestra Ponik

St 122/2008
Os-8340/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Subija Šerifoski s.p., Gradbeništvo, posredništvo delovne sile in urejanje okolja, Regentova ul. 9, Maribor, ki
ga zastopa odv. Janko Jerman iz Maribora
(davčna številka: 89027086, matična številka: 1921967000), se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2008
St 115/2008
Os-8341/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 115/2008 z dne 24. 9. 2008 nad samostojnim podjetnikom Žarkom Novakom s firmo Priprava in organizacija tiska, izrezava samolepljivih napisov – propagandni
studio Novak Žarko s.p., Flisova ulica
52a, Hoče, začelo stečajni postopek in ga
takoj zaključilo, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5390070,
šifra njegove dejavnosti pa 18.120.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2008
St 24/2008
Os-8343/08
To sodišče je s sklepom St 24/2008 dne
24. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kulturno umetniško društvo
Teater 55, Pleteršnikova ul. 17, Ljubljana,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra društev.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2008
St 126/2008
Os-8344/08
To sodišče je s sklepom St 126/2008
dne 24. 9. 2008 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Trgovina Mandarina, Kajtna Jožica s.p., Obrtniška c. 11a, Trbovlje,
matična številka 5974983, šifra dejavnosti
47.110, davčna številka 49819747, št. reg.
vl. 56-0158/94.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik iz Ljubljane.
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 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2008
Ppn 147/2008
Os-8391/08
To sodišče je s sklepom z dne 18. 9. 2008
pod opr. št. Ppn 147/2008 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Sinfonika, družba za elektronske komunikacije d.d., Motnica 7, Trzin, matična številka
5931908, davčna številka SI61365084.
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. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
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
(18. 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 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, Aljaževa ulica 7, Ljub
ljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana,
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– DISS d.o.o., Dolenjska c. 244, Ljub
ljana,
– Alcatel-Lucent Enterprise, 12 ree de la
Baume, 75008 Paris, Francija,
– Gorazd Bernik, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2008

Izvršbe
In 2008/00101
Os-7652/08
Z rubežnim zapisnikom z dne 8. 9. 2008,
v izvršilni zadevi In 2008/00101, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je bil opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja
št. 6, v I. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Kettejeva ul. 4, Brežice, ki sestoji
iz spalnice, dnevne sobe, kuhinje z jedilnico, hodnika, kopalnice z WC, terase in kleti
– skupaj 53,43 m2.
Objekt leži na parc. št. 361, k.o. Brežice,
v stavbi št. 355 in je last dolžnice Severin
Silve.
Okrajno sodišče v Brežicah je dovolilo
opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana
v Zemljiško knjigo v korist upnika Komunalno podjetje d.d., Brežice.
In 68/2008
Os-7812/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I I 3191/2003,
z dne 24. 4. 2004, v zvezi s sklepom opr.
št. In 68/2008 z dne 29. 5. 2008, je bil dne
26. 6. 2008 opravljen v korist upnika Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska
cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, proti dolžnici
Angeli Kovač, Markovci 29, Šalovci, zaradi
izterjave 458,25 € s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 2, v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Ravne 29,
Tržič, v skupni izmeri 32,83 m2, v lasti dolžnice Angele Kovač, Markovci 29, Šalovci.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 9. 2008
In 1380/2007
Os-7609/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 31. 3. 2008, opr. št. In 2007/01380, je
bil dne 22. 4. 2008 opravljen v korist upnika
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 20 v izmeri
59,10 m2, v 4. nadstropju stanovanjskega
bloka A-4, v stanovanjski soseski MS-6 Slape, na naslovu Polje cesta VI/8, Ljubljana,
last dolžnikov Spomenke Dragaš in Željka
Dragaša, oba Polje cesta VI/8, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 26133/2007
Os-3280/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Škerl Primoža, Ramovševa 48, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravic in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini parc. št. 2074/7, vl.
št. 918, k.o. Bežigrad, dne 6. 11. 2007, pod

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
opr. št. Dn 26133/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– pogodbe neznanega datuma, verjetno
sklenjene med Liz inženiringom Bežigrad
kot prodajalcem in Klemenčič Martinom kot
kupcem, za garažo v izmeri 17 m2, stoječo
na parc. št. 2074/7, vl. št. 918, k.o. Bežigrad;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Klemenčič Martinom kot prodajalcem in Drevenšek Antonom kot kupcem, za
garažo v izmeri 17 m2, stoječo na parc. št.
2074/7, vl. št. 918, k.o. Bežigrad;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Drevenšek Antonom in Kočar Berto,
za garažo v izmeri 17 m2, stoječo na parc.
št. 2074/7, vl. št. 918, k.o. Bežigrad;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Bukovec Božidaro in Škerl Primožem, za garažo v izmeri 17 m2, stoječo na
parc. št. 2074/7, vl. št. 918, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2008
Dn 29073/2004
Os-6358/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Staše Mihelčič, Česnikova ul. 16, Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. dela stavbe 1739-06013-5 in
1739-06013-6, stoječi na parc. št. 1921/3,
v k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 29073/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja št.
04/04-466-815/91 z dne 8. 11. 1991, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška (kot prodajalko) ter Pavlom Mihelčičem in Stašo Mihelčič (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. dela stavbe 1739-06013-5 in
1739-06013-6, stoječi na parc. št. 1921/3,
v 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 34481/2004
Os-7223/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Silve Janič, Koseskega ulica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 12
v 2. nadstropju, na naslovu Koseskega ulica 1, Ljubljana, v izmeri 24,52 m2, z identifikatorjem št. 12.E, vpisano v podvl. št.
5655/13, k.o. Trnovsko predmestje, dne
17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34481/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1258/64 z dne 8. 12. 1964, skle-

njene med Stanovanjskim skladom OBSk
Ljubljana-Vič-Rudnik, ki ga je zastopal direktor Slavko Trošt (kot prodajalcem) in Silvo Janič, Bogovičeva 1 a/V, Zagreb (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator št. 12.E, vpisano v podvl. št.
5655/13, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
Dn 22552/2004
Os-7224/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Bernardke Binter, Poljanska cesta 20, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 33.E in 34.E, podvl. št.
5491/17, k.o. Trnovsko predmestje, dne
6. 6. 2008 pod opr. št. Dn 22552/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana Vič-Rudik in Zavodom za urejanje
stavbnih zemljišč Vič-Rudnik ter Binter Marijo in Binter Borutom, za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 33.E in 34.E, podvl.
št. 5491/17, k.o. Trnovsko predmestje,
– dodatka, št. 1 o prodaji stanovanja,
sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o.
Ljubljana ter Binter Marijo in Binter Borutom,
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
33.E in 34.E, podvl. št. 5491/17, k.o. Trnovsko predmestje,
– dodatka št. 2 o prodaji stanovanja,
sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o.
Ljubljana ter Binter Marijo in Binter Borutom,
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
33.E in 34.E, podvl. št. 5491/17, k.o. Trnovsko predmestje,
– sporazuma o odstopu in zamenjavi stanovanja št. 22 v 3. nadstropju, sklenjenega
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za
urejanje stavbnih zemljišč ter Binter Marijo
in Borutom, za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 33.E in 34.E, podvl. št. 5491/17,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 23667/2006
Os-7226/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mihaela Paša, Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, nepremičnino z identifikator-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jem 12.E, podvl. št. 2891/12, k.o. Stožice,
dne 5. 6. 2008 pod opr. št. Dn 23667/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Imos Inženiring d.d. in
Poslovnim sistemom Mercator, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 12.E, podvl. št. 2891/12, k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Poslovnim sistemom Mercator in Heleno
Bizjak z dne 8. 11. 1991, št. pogodbe 1/91,
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
12.E, podvl. št. 2891/12, k.o. Stožice,
– darilne pogodbe z dne 2. 10. 2000,
sklenjene med Heleno Bizjak in Mihaelom
Paš, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 12.E, podvl. št. 2891/12, k.o. Stožice.
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. 7. 2008
Dn 32202/2004
Os-7228/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Rosvite Šengelaja, Rusjanov trg 8, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 119.E, vpisani
v podvl. št. 2021/119, k.o. Slape, dne 3. 6.
2008, pod opr. št. Dn 32202/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 011113/87 z dne
16. 3, 1987, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis TOZD GO,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Milanom in
Vesno Šarbek, oba Jevnica 5, Kresnice (kot
kupcema),
– dodatka k prodajni pogodbi št.
011113/87 z dne 16. 3. 1987, sklenjenega med Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis TOZD GO, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Milanom in Vesno Šarbek, oba
Jevnica 5, Kresnice (kot kupcema).
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 18. 7. 2008
Dn 10930/2004
Os-7230/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kamenšek Cvete,
Mašera Spasičeva 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 3.E, vpisano v podvl. št.
2653/3, k.o. Bežigrad, dne 12. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 10930/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe št. 11-212, sklenjene med
SGP Stavbenik Izola in Štepec Jankom
z dne 27. 8. 1966, za nepremičnino, ki ima

sedaj identifikator 3.E in je vpisana v podvl.
št. 2653/3, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Štepec Jankom in Kamenšek Pavlom, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 3.E in je
vpisana v podvl. št. 2653/3, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 29184/2006
Os-7231/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Smilje Čukajne, Gerbičeva ul. 31, Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija
Šušnjara, dir. Podjetja Arkada nepremičnine,
d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 4.E, podvl. št. 3074/4, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 17. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 29184/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 11. 2. 1975,
med Čukajne Martinom, roj. 5. 11. 1923,
kot darovalcem in odstopnikom ter Čukajne
Anico, roj. 20. 4. 1925 in Čukajne Smiljo roj.
27. 10. 1950, kot obdarjenkama in prevzemnicama na drugi strani.
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 16. 7. 2008
Dn 16992/2005
Os-7232/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jadranke Urač, Rusjanov trg 6, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o., zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, nepremičnine z identifikatorjem 61.E, podvl. št.
2192/61, k.o. Slape, dne 5. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 16992/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 011237/87
z dne 3. 7. 1987, sklenjene med GIP Gradis
kot prodajalcem in Golob Janezom kot kupcem, za stanovanje, ki ima sedaj identifikator 61.E, podvl. št. 2192/61, k.o. Slape,
– prvega dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 3. 6. 1987, sklenjenega med GIP
Gradis in Golob Janezom, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 61.E, podvl. št.
2192/61, k.o. Slape.
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 15. 7. 2008
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Dn 27032/2006
Os-7233/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Zdravka Hribernika, Štajerska cesta 43, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 136.E in 137.E, podvl. št.
4254/72, k.o. Zg. Šiška, dne 16. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 27032/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 24. 6.
1968, katere vsebina je bila prodaja stanovanja in kletnega prostora, ki sta sedaj
vknjižena v podvl. št. 4254/72, k.o. Zgornja
Šiška, z ident. št. 136.E, 137.E, ki je bila
sklenjena med strankama Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija ceste, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Frančiško Hribernik, roj.
19. 2. 1915 (kot kupovalko).
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 16. 7. 2008
Dn 22569/2004
Os-7236/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Martina Kosteleca, Rivadavia 6387,
2a, Buenos Aires, Republika Argentina, ki
ga zastopa Anica Milčinovič, Ul. Koroškega
bataljona 7, Ljubljana, ki jo zastopa Matejka
Ivana Peklaj Tebra, s.p. Glavarjeva 45, 1000
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z identifikatorjem 46.E in
47.E, podv. št. 2884/16, k.o. Bežigrad, dne
15. 5. 2008, pod opr. št. Dn 22569/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 44/91 z dne
11. 11. 1991, ki je bila sklenjena med Javnim
podjetjem Energetika Ljubljane, p.o., ki ga
zastopa v.d. direktor Miha Košak, kot prodajalcem in Šolar Erno, Glavarjeva 45, Ljub
ljana, stanovanje št. 16, nadstropje 1.
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 10. 7. 2008
Dn 10508/2008
Os-7237/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasne Kajtezović, Škofjeloška cesta 15, 1215
Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 5.E, podvl.
1540/5, k.o. Preska, dne 17. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 10508/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 9. 11. 1976,
št. 76-5410, katere vsebin je bila prodaja
stanovanja, ki je sedaj vknjiženo v podvl.
št. 1540/5, k.o. Preska, z ident. št. 5.E, ki je
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bila sklenjena med strankama GP Megrad,
Ljubljana (kot prodajalcem), ki ga je zastopal Standard Invest Ljubljana in Jožetom
Novakom roj. 24. 4. 1939 ter Anico Novak
roj. 16. 8. 1947 (kot kupcema).
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 18. 7. 2008
Dn 12352/2005
Os-7238/08
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mihaela Graha, Zabočevo 12, Borovnica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 15
v 2. nadstropju, s kletnimi prostori, na naslovu Jamova cesta 60, Ljubljana, z ident. št.
15.E, vpisani v podvl. št. 4270/15, k.o. Vič,
dne 18. 6. 2008, pod opr. št. Dn 12352/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10.
1963, št. 123/63, katere vsebina je bila prodaja stanovanj v stanovanjskem bloku C24,
v sotočju med Glinščico in Gradaščico, na
parcelah 1693 in 1694, k.o. Vič, ki je bila
sklenjena med strankama Gradbenim podjetjem Tehnograd Ljubljana (kot prodajalcem) in stanovanjskim skladom ObS Ljub
ljana-Vič-Rudnik (kot kupcem);
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11.
1964, št. 621/63, katere vsebina je bila prodaja stanovanja , ki je sedaj vknjiženo v podvložku 4270/15, k.o. Vič, z ident. št. 15.E,
ki je bila sklenjena med strankama Stanovanjskim skladom ObS Ljubljana-Vič-Rudnik
(kot prodajalcem) in Vinkom Martinovičem
(kot kupcem);
– darilne pogodbe z dne 1. 5. 1993, katere predmet je bilo stanovanje, ki je sedaj
vknjiženo v podvložku 4270/15, k.o. Vič,
z ident. št. 15.E, ki je bila sklenjena med
strankama Vinkom Martinovičem, roj. 7. 8.
1930 (kot darovalcem) in Andrejo Martinovič, roj. 27. 1. 1964 (kot kupovalko).
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 18. 7. 2008
Dn 8597/2008
Os-7239/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Šušteršič Menart Marjete, Gubčeve brigade
110, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični, vpisani v podvl. št.
4259/15, k.o. Vič, dne 4. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 8597/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1963,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana-Vič-Rudnik in
kupovalko Marijo Šušteršič, takrat Aljaževa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4, Ljubljana, nazadnje stanujočo Zavetiška
ulica 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 25. 7. 2008
Dn 30524/2007
Os-7242/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Polonce Dobrajc, ki
jo zastopa odv. družba Kotlušek & Pavčič
o.p. – d.n.o. Čufarjeva 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 3.E, podvl. št. 2294/3,
k.o. Tabor, dne 20. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 10508/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991, št.
362-290/90, katere vsebina je bila prodaja
stanovanja, ki je sedaj vknjiženo v podvl. št.
2294/3, k.o. Tabor, z ident. št. 3.E, ki je bila
sklenjena med strankama Republiko Slovenijo (kot prodajalko) in Polonco Dobrajc, roj.
8. 3. 1960 (kot kupovalko).
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 18. 7. 2008
Dn 30170/2006
Os-7244/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tanje Pleško, Rašiška 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični z ident. št. 211.E, vpisani
v podvl. št. 3790/59, k.o. Zgornja Šiška, dne
24. 6. 2008, pod opr. št. Dn 30170/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe G-2060 z dne
24. 12. 1979, sklenjene med GIP Ingrad Celje, kot prodajalcem in Markom Tomšičem in
Lučko Tomšič, kot kupcema, za nepremično,
ki ima sedaj identifikator 211.E in je vpisana
v podvložku 3790/59, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 12.
1982, sklenjenem med Markom Tomšičem in
Lučko Tomšič, kot prodajalcema ter Bojanom
Kočevarjem, kot kupcem, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 211.E in je vpisana
v podvložku 3790/59, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 34323/2004
Os-7245/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagateljice Branke Slakan Jakovljević, Maleševa ulica 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini,
stanovanje št. 18 v 2. nadstropju in shrambo št. 18 v kleti, na naslovu Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 42,11 m2,
z identifikatorjem št. 35.E in 36.E, vpisani
v podvl. št. 735/19, k.o. Zgornja Šiška, dne
18. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34323/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-1824/91 z dne 16. 1.
1992, sklenjene med Republiko Slovenijo,
ki jo je zastopal minister za notranje zadeve
Igor Bavčar (kot prodajalko) in Mario Kryštufek, Pavšičeva 4, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 35.E in 36.E, vpisano v podvl. št. 735/19,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 6824/2005
Os-7247/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleša Nenada Novakoviča, Grudnovo nabrežje 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah,
ki stojijo na parc. št. 408/21, vpisani v vložku
št. 3380 in parc. št. 407/11, vpisani v vložku
št. 683, obe k.o. Karlovško predmestje, dne
20. 6. 2008, pod opr. št. Dn 6824/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 145/90 z dne 19. 3. 1990, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem Pionir
Novo mesto, ki ga zastopa Anton Virc (kot
prodajalec) ter Alešem Cepičem, Krvavška
21, Vodice nad Ljubljano in Darinko Cepič,
Cankarjev trg 7, Vrhnika (kot kupcema).
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 25. 7. 2008
Dn 7817/2008
Os-7248/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Severkar Mojce, Dolenjska cesta 62, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4087/19, stanovanje izmere 69,28 m2,
z ident. št. 1695-0448-034, klet izmere
4,73 m2, z ident. št. 1695-0448-035 in klet
izmere 2,10 m2, z ident. št. 1695-0448-036,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Dolenjska
cesta 62, k.o. Karlovško predmestje, dne
12. 6. 2008, pod opr. št. Dn 7817/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 4.
1963, sklenjene med SGP Grosuplje in Vi-
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drih Aleksandrom, Prešernov trg 3, Ljubljana,
za stanovanje od Dolenjski cesti v stolpiču BP-2, na parc. št. 184/1, k.o. Karlovško
predmestje;
– darilne pogodbe z dne 5. 9. 1979,
sklenjene med Vidrih Aleksandrom in Vidrih
Frančiško, oba Dolenjska c. 62, 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 29. 7. 2008
Dn 10008/2005
Os-7252/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Grebenšek Andreja,
Črtomirova 24, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 28.E, vpisani v podvl. št. 3674/28, k.o.
Bežigrad, dne 13. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 10008/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1196/5/93 z dne
30. 7. 1993, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona, med Občino Ljub
ljana Bežigrad kot prodajalko in Emilijo Golinar kot kupovalko.
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 25. 7. 2008
Dn 7476/2008
Os-7255/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Milene Majkić, Piršenberg 30a, 8254 Globoko, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št.
32, v pritličju na naslovu Tržaška cesta 39,
Ljubljana, z identifikatorjem 32.E, podvl. št.
3984/32, k.o. Vič, dne 17. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 7476/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o premoženjskih pravicah in
obveznostih z dne 10. 9. 1963, št. 35, katere
predmet je bilo stanovanje, ki je sedaj vknjiženo v podvl. št. 3984/32, k.o. Vič, z ident.
št. 32.E, ki je bila sklenjena med strankama
Stanovanjska zadruga DOM 62 v Ljubljani
in Marijo Pečnik iz Ljubljane.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 34280/2004
Os-7257/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Angele Trlep, Pavšiče-

va ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine na nepremičninah, stanovanju št. 97
v 10. nadstropju in shrambi št. 97 v kleti, na
naslovu Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 51,05 m2, z identifikatorjem št. 187.
E in 188.E, vpisani v podvl. št. 735/94, k.o.
Zgornja Šiška, dne 19. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 34280/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 6229 z dne 2. 10. 1975,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Megrad
Ljubljana, ki ga zastopa glavni direktor Miroslav Strle (kot prodajalcem) in Angelo Trlep,
Celovška cesta 159, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 187.E in 188.E, vpisano v podvl. št.
735/94, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 9525/2008
Os-7264/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zupan Pavla, Tovarniška 26, 4248 Lesce, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
z identifikatorjem 44.E, vpisano v podvl. št.
4148/44, k.o. Bežigrad, dne 13. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 9525/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 201/84
z dne 31. 10. 1984, sklenjene med prodajalcem investitorjem ZIGP Imos, o.sol.o., Ljub
ljana, Linhartova 11 ter Pavlom Zupanom in
Jasno Petan, kot kupcema, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 44.E, vpisano
v podvl. št. 4148/44, k.o. Bežigrad,
– pogodbe z dne 11. 7. 1986, sklenjene med Pavlom Zupanom in Jasno Petan,
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
44.E, vpisano v podvl. št. 4148/44, 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 15. 7. 2008
Dn 34936/2004
Os-7272/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vere Eror, Trebinjska
ulica 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 21
v 3. nadstropju, na naslovu Trebinjska ulica
14, Ljubljana, v izmeri 56,35 m2, z identifikatorjem št. 21.E, vpisani v podvl. št. 1550/21,
k.o. Brinje I, dne 17. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 34936/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 67/75-BS-3
z dne 20. 3. 1975, sklenjene med Fond,
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Stanovanjskim podjetjem Ljubljana, ki ga
je zastopal v.d. direktorja Jože Erjavec (kot
prodajalcem) ter Miodragom in Andjelko
Eror, Jerajeva 13, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 21.E, vpisano v podvl. št. 1550/21, k.o.
Brinje I,
– I. dodatka h kupni pogodbi št.
67/75-BS-3 z dne 21. 10. 1976, sklenjenega med Združenimi gradbenimi podjetji
Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana
(kot prodajalcem) ter Miodragom in Anđelko
Eror, Jerajeva 13, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 21.E, vpisano v podvl. št. 1550/21, 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 15. 7. 2008
Dn 9946/2008
Os-7277/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mihaela Lokarja, Cesta 8. maja 16, 1358 Log pri Brezovici, ki
ga zastopa odv. Aleš Avbreht iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. 54.E, podvl. št. 1770/54,
k.o. Črnuče, dne 8. 7. 2008 pod opr. št.
Dn 9946/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prenosu lastnine št. GT56P8N/95
z dne 18. 5. 1995, ki sta jo sklenila prodajalec Inženiring Galeb, p.o. Izola, ki ga je po
pooblastilu direktorja zastopal Bojan Grom,
dipl. inž. gr. (po pooblastilu GT centra d.o.o.
Ljubljana) in kupec SGP Primorje p.o. Ajdovščina, Vipavska c. 3, Ajdovščina, ki ga je
zastopal namestnik generalnega direktorja
dipl. inž. gr. Jadran Hreščak, za poslovni
prostor št. N8, na naslovu Brnčičeva ulica
13, 1000 Ljubljana, z ident. 54.E, podvl. št.
1770/54, k.o. Črnuče.
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 12. 8. 2008
Dn 29206/2004
Os-7278/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Stanka Zadneka, Skopska ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
v izmeri 86,14 m2, z ident. št. dela stavbe
1732-00385-16, stoječe na parc. št. 735/3,
k.o. Štepanja vas, dne 6. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 29206/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 339/74 z dne
20. 8. 1974, sklenjene med Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in
gradnje, d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) in
Iskro Elektrooptiko d.d., Ljubljana (kot kupo-
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valko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. dela stavbe 1732-00385-16, stoječo na
parc. št. 735/3, k.o. Štepanja vas.
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 31. 7. 2008
Dn 16696/2005
Os-7279/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Silve Raspor, Chengdujska cesta 28, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
z ident. 36.E, podvl. št. 2197/3, k.o. Slape,
dne 8. 7. 2008, pod opr. št. Dn 16696/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 010972/86 z dne 14. 11. 1986,
ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Grosuplje, Zavod za izgradnjo Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana, ki ga je zastopal
direktor Marjan Stražišar, dipl. inž. arh. in
kupca Djordjevič Branimir, roj. 28. 3. 1956
ter Djordjevič Ružica, roj. 19. 12. 1957, za
stanovanje št. 10, na naslovu Chengdujska
cesta 28, 1000 Ljubljana, z ident. 36.E, podvl. št. 2197/3, k.o. Slape.
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 12. 8. 2008
Dn 30169/2006
Os-7280/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tanje Pleško, Rašiška 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino z ident. 116.E, podvl.
št. 3790/40, k.o. Zg. Šiška, dne 24. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 30169/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
78-6488 z dne 20. 9. 1978, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem Ingrad
Celje in Pleško Marto ter Vojkom, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. 116.E, podvl. št.
3790/40, k.o. Zg. 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2008
Dn 22901/2005
Os-7281/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Petra Pangeršiča, Suhadole 41c, 1218 Komenda, ki ga zastopa
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Tatjana Pangeršič, Kettejeva ul. 19, 1240
Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z ident. 17.E, podvl. št. 4519/17,
k.o. Zg. Šiška, dne 7. 7. 2008 pod opr. št.
Dn 22901/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 295/91 z dne 18. 12. 1991, ki sta jo sklenila prodajalec Delo Reprostudio, d.o.o., Titova 35, Ljubljana, ki ga je zastopal direktor
Marjan Pavčnik in kupec Peter Pangeršič iz
Ljubljane, Tugomerjeva 20, za stanovanje
št. 17, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Tugomerjeva ulica 20, z ident.
17.E, podvl. št. 4519/17, k.o. Zg. 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 12. 8. 2008
Dn 655/2008
Os-7282/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elvisa Mulalića, Andreaševa 16, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa notar Jože Sikošek iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino z ident. 137.E, podvl. št.
4037/86, k.o. Zg. Šiška, dne 7. 7. 2008, pod
opr. št. Dn 655/2008, izdalo slep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0110/PD-766/OBR z dne 4. 6.
1993, ki sta jo sklenila prodajalec Litostroj
Holding, d.d. Ljubljana, ki ga je tedaj zastopal direktor Jože Duhovnik ter kupca Mulalić
Angela in Mulabić Rasim, oba Andreaševa
16, 1000 Ljubljana, za stanovanje št. 37
v III. nadstropju, na naslovu Andreaševa 16,
Ljubljana, z ident. 137.E, podvl. št. 4037/86,
k.o. Zg. 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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2008
Dn 31110/2004
Os-7283/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vide Kapušin, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na naslovu Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 01148-074,
k.o. Ježica, dne 4. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 31110/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 67/80-05/20-99 z dne 9. 4.
1980, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o, Taborska 13, Grosuplje in kupovalko Manjo
Ravbar, Verovškova 51, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št. 12 v prvem nad-

stropju, tip C, lamela-18, soseska BS-7/V.
faza izgradnje;
– prodajne pogodbe z dne 8. 6. 1989,
sklenjene med prodajalko Manjo Ravbar,
Glinškova ploščad 18, Ljubljana in kupovalko Marjeto Potrč, Staničeva 10, Ljubljana,
za enoinpolsobno stanovanje št. 12 v prvem nadstropju, na Glinškovi ploščadi 18
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
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 34893/2004
Os-7299/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jožeta Smolnikarja, Celovška cesta 159, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 38 v 7. nadstropju, na naslovu Celovška
cesta 159, Ljubljana, v izmeri 60,50 m2, za
identifikatorjem št. 38.E, vpisano v podvl.
št. 4544/38, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 6.
2008, pod opr. št. Dn 34893/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 190/66-FF z dne
17. 11. 1966, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška, ki ga je zastopal likvidator Miloš Metlikovič (kot prodajalec) in Adolfino Povalej,
Runkova 2, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št.
38.E, vpisano v podvl. št. 4544/38, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
1987, sklenjene med Marjanom Povalejem,
Celovška 159, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Simonom Skubinom, ki ga je zastopala zakonita zastopnica Mirijam Skubin, oba Celovška
145a, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 38.E, vpisano
v podvl. št. 4544/38, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 34469/2004
Os-7302/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ivana Zemljaka, Koseskega ulica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 14 v 2. nadstropju, na naslovu Koseskega ulica 1, Ljubljana, v izmeri 67,22 m2,
z identifikatorjem št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 5655/15, k.o. Trnovsko predmestje, dne
17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34469/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. S-2-102-65 z dne 6. 6. 1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana-Vič-Rudnik, ki ga je zastopal di-
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rektor Slavko Trošt (kot prodajalcem) in Ivanom Zemljakom, Ljubljanska cesta 2, Vrhnika (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 5655/15, 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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008
Dn 13489/2004
Os-7304/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gabrijele Turnšek, Ul.
Metoda Mikuža 6, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zardi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 19/IV, na naslovu Puhova
ul. 2, Ljubljana, z ident. št. 01111/075, vpisano v k.o. Brinje I, dne 16. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 13489/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 4.
1992, št. 2379/92, katere vsebina je bila
prodaja stanovanja na naslovu Puhova ulica
2, sedaj z ident. št. dela stavbe 01111/075,
vpisano v k.o. Brije I, ki je bila sklenjena med
strankama Mesto Ljubljana, Mestni trg 1 (kot
prodajalcem) in Boženo Ravnikar roj. 18. 3.
1914 (kot kupovalko).
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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zlatka Kodriča, Cikava 1, Grosuplje, ki ga zastopa poobl. Darko Krašovec, Zaloška 83,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino – garažo št. 203, v 2. etaži B,
ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, ident. št. 203.E,
podvl. 1639/71, k.o. Moste, dne 18. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 12923/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. IV-1/203-68,
katere vsebina je bila prodaja garaže, ki je
sedaj vknjižena v podvl. št. 1639/71, k.o.
Moste z ident. št. 203.E, ki je bila sklenjena
med strankama Stanovanjskim podjetjem
Bežigrad-Moste, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Vladimirjem Udovčem (kot kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9.
1997, katere vsebina je bila prodaja garaže,
ki je sedaj vknjižena v podvl. 1639/71, k.o.
Moste z ident. št. 203.E, ki je bila sklenjena med strankama Vladimirjem Udovčem in
Ksenijo Kosovel Udovč (kot prodajalcema)
in Zlatkom Kodričem (kot kupcem).
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
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008

Dn 32303/2004
Os-7308/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Danice Grden, Brilejeva ul. 2, Ljubljana, ki jo zastopa družba
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zardi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1732-337-237, stoječi na parc.
št. 732, k.o. Štepanja vas, dne 2. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 32303/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
316/93 z dne 8. 3. 1993, sklenjene med
Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije
(kot prodajalcem) in Danico Grden, Brilejeva
2, Ljubljana (kot kupovalko).
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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008

Dn 11513/2008
Os-7311/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Bencik Murko, Štefanova 12, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus Perdan Andrej, s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 4. v 1. nadstropju, na naslovu
Plešičeva 23, Ljubljana, z ident. št. 104.E,
vpisano v podvl. št. 2822/23, k.o. Dravlje,
dne 17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 11513/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 11. 10. 1974,
št. 74-5051, katere vsebina je bila prodaja
stanovanja, ki je sedaj vknjiženo v podvl. št.
2822/23, k.o. Dravlje, z ident. št. 104.E, ki
je bila sklenjena med strankama Splošnim
gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto
(kot prodajalcem) in Valentino Markič roj.
12. 2. 1945 (kot kupovalko) ter
– kupne pogodbe neznanega datuma,
katere vsebina je bila prodaja stanovanja, ki
je sedaj vknjiženo v podvl. št. 2822/23, k.o.
Dravlje, z ident. št. 104E, ki je bila sklenjena
med strankama Valentino Markič roj. 12. 2.
1945 (kot prodajalko) in Darjo Rakčevič, roj.
16. 9. 1955 (kot kupovalko).
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
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008

Dn 12923/2008
Os-7310/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,

Dn 20519/2004
Os-7312/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagateljice Albine Pečar, Celovška c. 149, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 15 v 3.
nadstropju, s shrambo v kleti, na naslovu
Celovška c. 149, Ljubljana, z ident. št. 250.
E in 251.E, vpisano v podvl. št. 2180/127,
k.o. Zg. Šiška, dne 17. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 20519/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpolaganja uporabe in uprave na
posameznih delih stavbe z dne 27. 4. 1965,
v zvezi s stavbo, katere del je stanovanje,
ki je sedaj vknjiženo v podvl. št. 2180/127,
k.o. Zg. Šiška, z ident. št. 250.E in 251.E, ki
je bila sklenjena med strankama Splošnim
gradbenim podjetjem Stavbenik Izola in Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center, zastopanim po Zavodu za stanovanjsko
gospodarstvo in poslovne prostore,
– dodatka k pogodbi o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja uporabe
in uprave na posameznih delih stavbe z dne
3. 12. 1966, v zvezi s stavbo, katere del je
stanovanje, ki je sedaj vknjiženo v podvl. št.
2180/127, k.o. Zg. Šiška, z ident. št. 250.E
in 251.E, ki je bila sklenjena med strankama
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik
Izola in Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana Center, v redni likvidaciji,
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpolaganja uporabe in uprave na
posameznih delih stavbe z dne 6. 6. 1967,
št. 05/2-K-41/14, v zvezi s stanovanjem, ki
je sedaj vknjiženo v podvl. št. 2180/127,
k.o. Zg. Šiška, z ident. št. 250.E in 251.E,
ki je bila sklenjena med strankama Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center,
v redni likvidaciji in Vero Letonja, Jurčkova
pot 2, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2.
1973, katere vsebina je bila prodaja stanovanja, ki je sedaj vknjiženo v podvl. št.
2180/127, k.o. Zg. Šiška, z ident. št. 250.E
in 251.E, ki je bila sklenjena med strankama
Vero Letonja, Celovška 149/III, (kot prodajalko) in Majo Vrbico, Cigaletova 8, Ljubljana
(kot kupovalko) ter
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10.
1976, katere vsebina je bila prodaja stanovanja, ki je sedaj vknjiženo v podvl. št.
2180/127, k.o. Zg. Šiška, z ident. št. 250.E
in 251.E, ki je bila sklenjena med strankama Majo Zakonjšek, roj. Vrbica, Celovška
149, Ljubljana (kot prodajalko) in Bronislavo
Zakonjšek, Ljubljanska 3, Celje (kot kupovalko).
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
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 28515/2005
Os-7318/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aljaše Urbanija, Medijske toplice 10, 1441 Izlake, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z ident. 8.E,
podvl. št. 2288/9, k.o. Tabor, dne 7. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 28515/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
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knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2483/91 z dne 17. 1.
1992, ki sta jo sklenila prodajalka Občina
Ljubljana Center, Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, ki jo je zastopal predsednik
Izvršnega sveta Branko Cvelbar in kupec
Ivan Manfreda, Komenskega 22, Ljubljana,
za stanovanje 9 v IV. nadstropju, na naslovu
Komenskega 22, 1000 Ljubljana, z ident.
8.E, podvl. št. 2288/9, k.o. Tabor.
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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2008

tija (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. dela stavbe 1736-00081-20,
stoječo na parc. št. 50/23, k.o. Brinje I,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
7. 9. 1983, sklenjenega med Biserko Bizjak,
Kumrovška 11, Ljubljana (kot prodajalko) in
Živko Kranjc, C. Komandanta Staneta 3, Litija (kot kupovako), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. dela stavbe 1736-00081-20,
stoječo na parc. št. 50/23, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008

Dn 6722/2008
Os-7320/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jolande Polajšer, Celovška 108, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 221.E, vpisano v podvl. št.
2352/69, k.o. Tabor, dne 12. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 6722/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe št. 07-06/2-69/83 o prenosu pravice uporabe na zemljišču v k.o. Tabor-L-5CO1-21 in o plačilu prispevka k stroškom menjanja in opremljanja zemljišča
z dne 6. 9. 1983, sklenjene med Občino Ljub
ljana Center in Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Center,
– kupoprodajne
pogodbe
št.
05K-678/LR/87, sklenjene med SGP Kraški
zidar n.sol.o. Sežana (kot prodajalcem) in
Ljubljanskimi kinematografi (kot kupcem).
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
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008

Dn 37525/2004
Os-7323/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Stanovanjske komisije Vlade RS, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino na naslovu Vogelna
ul. 8, Ljubljana, z identifikatorjem št. 27.E,
vpisano v podvl. št. 5576/27, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 10. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 37525/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. V-169/83-MG z dne 28. 7. 1983,
sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljub
ljane n.sol.o., Kardeljeva ploščad 22, Ljub
ljana (kot investitorjem) in Birografiko Bori,
Titova 64, Ljubljana (kot soinvestitorjem),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 27.E, vpisano v podvl. št. 5576/27, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008

Dn 27577/2004
Os-7321/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Zorana in Aleksandre
Memon, oba Kumrovška 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
na naslovu Kumrovška ulica 11, z ident.
št. dela stavbe 1736-00081-20, stoječi na
parc. št. 50/23, k.o. Brinje I, dne 8. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 27577/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 34/74 z dne 18. 3. 1974,
sklenjene med GIP Ingrad Celje, ki ga je
zastopal direktor Henrik Čmak (kot prodajalcem) in Biserko Bratuš, Radnička 14, Sarajevo (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. dela stavbe 1736-00081-20,
stoječo na parc. št. 50/23, k.o. Brinje I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 9.
1983, sklenjene med Biserko Bizjak, Kumrovška 11, Ljubljana (kot prodajalko) in
Živko Kranjc, C. Komandanta Staneta 3, Li-

Dn 23374/2007
Os-7344/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jelke Zorn, Bratov
Učakar 36, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Dobravc-Tatalovič & partnerji
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino z ident. 30.E, podvl. št.
1711/30, k.o. Moste, dne 7. 7. 2008, pod
opr. št. Dn 23374/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0075/91 z dne 21. 11. 1991, ki
sta jo sklenila prodajalec Mesto Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa
predsednik IS SML Marjan VIdmar, njega pa
Leopold Benčina in kupec Ladislav Godec,
Pot na Fužine 37, 1000 Ljubljana, za stanovanje št. 5 v I. nadstropju, na naslovu Pot
na Fužine 37, 1000 Ljubljana, z ident. 30.E,
podvl. št. 1711/30, k.o. Moste.
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 12. 8. 2008
Dn 12777/2007
Os-7345/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljiljane Halić, Polica 69, Grosuplje, ki jo zastopa odv. Ksenija Ocvirk, Štihova 14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
z ident. 17. E, podvl. št. 3811/17, k.o. Bežigrad in z ident. 395.E, podvl. 3798/395,
k.o. Bežigrad, dne 17. 6. 2008 pod opr. št.
Dn 12777/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 17. 1. 1991, št. BS
2/1 L-43/90, katere vsebina je bila prodaja
poslovnega prostora, ki je sedaj vknjižen
v podvl. št. 3811/17, k.o. Bežigrad, z ident.
št. 17.E in parkirnega mesta, ki je sedaj
vknjiženo v podvl. 3798/395, k.o. Bežigrad,
z ident. št. 395.E, ki je bila sklenjena med
strankama SCT, n.sol.o Ljubljana (kot prodajalcem) in Barbaro Bajec ter Ljiljano Halić
(kot kupovalkama).
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 11. 8. 2008
Dn 3622/2008
Os-7346/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Martine Hajdinjak, Adamičeva 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 15 v tretjem nadstropju, na
naslovu Adamičeva 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 15.E, podvložek št. 3957/15,
k.o. Zgornja Šiška, dne 9. 7. 2008, pod opr.
št. Dn 3622/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
1978, sklenjene med prodajalcem Avgustom
Debeljakom, Adamičeva 2, Ljubljana in kupovalko Ireno Marinšek, Šmartinska 174,
Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 15,
v tretjem nadstropju prvega stopnišča, na
V strani objekta O-3, k.o. Zgornja Šiška,
soseska S-6;
– pogodbe o zamenjavi stanovanja z dne
16. 5. 1983, sklenjene med Marinšek Ireno
in Mihelič Matjažem, Adamičeva 2, Ljubljana
ter Darinko Pintar, Šarhova 32, 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 18. 8. 2008
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Dn 14119/2008
Os-7347/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bendra Borisa, Povšetova 61, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnini z identifikatorjem
5.E, podvl. št. 1532/5, k.o. Udmat, dne 7. 7.
2008, pod opr. št. Dn 14119/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 7214/59-TV/VA, sklenjene med
Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO
Ljubljana in Državnim zavarovalnim zavodom z dne 23. 11. 1959, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 5.E in je vpisana
v podvl. št. 1532/5, k.o. Udmat.
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 11. 8. 2008
Dn 16577/2008
Os-7348/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Damirja Megliča, Ul.
Rozke Usenik 13, 1000 Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z ident. 7.E, podvl. št. 2959/7, k.o. Stožice,
dne 7. 7. 2008, pod opr. št. Dn 16577/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 8. 7. 1992, ki so jo sklenili Cah
Višnja, Ul. narodne zaščite 7, Ljubljana, kot
prva pogodbena stranka ter Meglič Božena,
Videmska 5, Ljubljana, Meglič Damir, Rozke
Usenik 13, Ljubljana in Lazar, roj. Meglič
Brigita, Marinikov trg 13, Ljubljana, kot druga pogodbena stranka, za stanovanje št. 7
v I. nadstropju, na naslovu Maroltova ulica
5-7, 1000 Ljubljana, z ident. 7.E, podvl. št.
2959/7, k.o. Stožice.
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 12. 8. 2008
Dn 31348/2004
Os-7352/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mikran d.o.o., Igriška 3, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Mateja Maček iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske hiše na Igriški 3
v Ljubljani, v izmeri 154,04 m2, k.o. Gradišče
I, dne 4. 7. 2008, pod opr. št. Dn 31348/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2253/91 z dne 30. 1. 1992,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljub
ljana in kupovalko Katjo Levstik, Igriška 3,
Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši

na Igriški 3 v Ljubljani, ki leži v prvem nadstropju in meri 154,04 m2;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
29. 10. 2001, sklenjenega med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in Katjo
Levstik.
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 18. 8. 2008
Dn 30689/2007
Os-7354/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Krebs Šetina Ivice, Bognarjeva pot
28, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje s kletjo št. 3, v prvi in drugi
etaži, na naslovu Ulica bratov Komel 1, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 3.E, podvložek
št. 2058/3, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
1. 7. 2008, pod opr. št. Dn 30689/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 04/04-466-1127/91 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Občino Ljub
ljana - Šiška in kupovalko Ivico Oblak, Ulica
bratov Komel 1, Ljubljana, za stanovanje št.
3, v stanovanjski hiši na naslovu Ulica bratov Komel 1, Ljubljana, v izmeri 52,53 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 18. 8. 2008
Dn 29787/2007
Os-7355/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mokotar Mladena, Kvedrova ulica 24, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Milan Vajda iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu Kvedrova
ulica 24, Ljubljana, z identifikatorjem št. 1.E,
podvložek št. 337/1, k.o. Nove Jarše, dne
27. 6. 2008, pod opr. št. Dn 29787/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
2557/03-HB z dne 22. 7. 1993, sklenjene
med prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana in kupovalko Antonijo Babić, Kvedrova 24, Ljubljana,
za triinpolsobno stanovanje št. 1, v pritličju
stanovanjskega bloka na Kvedrovi 24 v Ljub
ljani, k.o. Nove Jarše.
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 18. 8. 2008
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Dn 10611/2008
Os-7356/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Somrak Stanka, Pot na Fužine 51,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 13 na mansardi, na naslovu Pot
na Fužine 51, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 13.E, podvložek št. 1704/13, k.o. Moste,
dne 2. 6. 2008, pod opr. št. Dn 10611/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 102/80 z dne 12. 8. 1980, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana,
TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana
in kupcema Janezom ter Andrejo Mlakar,
Frankopanska 23, Ljubljana, za stanovanje
št. 13, na podstrešju stanovanjskega objekta 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 18. 8. 2008
Dn 30965/2004
Os-7357/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gornik Mihaela, Krnice 10, Hrastnik,
ki ga zastopa Zorty d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem št. 1519/4, v izmeri
42,54 m2, k.o. Ježica, dne 28. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 30965/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. L-2311 VA/GA z dne
30. 7. 1973, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik
Koper in kupcema Alojzom ter Anico Gornik, Vreskovo 8, Trbovlje, za enoinpolsobno
stanovanje tipa C, v Lameli-1, v soseski
BS-7 Ljubljana Bežigrad, s št. 15 v drugem
nadstropju, v izmeri ca 37,30 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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 26352/2005
Os-7358/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kralj Stanislava, Brinje 14, Dol pri
Ljubljani, ki ga zastopa notar Rožman Jože
iz Domžal, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino parc. št. 467, vl. št. 371,
k.o. Beričevo, dne 9. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 26352/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 11. 6. 1999, sklenjene med prodajalcema Janezom Kraljem,
Trebinjska 3, Ljubljana in Stanislavom Kraljem, Družinska vas 24, Šmarješke toplice
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ter kupcem Stanislavom Kraljem, Brinje 14,
Dol pri Ljubljani, za parc. št. 467 – njiva v izmeri 2953 m2, vl. št. 371, k.o. Beričevo.
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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 27423/2007
Os-7361/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sedej Marjete, Zagorica 7, Ig, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 20 v mansardi, na naslovu Ig 445, Ig,
z identifikatorji št. 39.E in 40.E, podvložek
št. 2266/21, k.o. Ig, dne 7. 7. 2008, pod opr.
št. Dn 27423/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 24. 1. 1992,
sklenjene med Eriko Pavlinič, Brilejeva 12,
Ljubljana in Francko Kukovica, Ig 445, Ig.
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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 13820/2007
Os-7363/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Mavrič, Zadružna 4, Ljubljana,
ki jo zastopa Top Line d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
parc. št. 462 in 463, vl. št. 511, k.o. Moste,
dne 6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 13820/2007,
izdalo slep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 5.
1980, sklenjene med prodajalci Ido Tasič,
Rjavčeva 4, Ljubljana, Nado Leskovec, Ob
Hoblu 7, Ajdovščina, Rado Sever, Ulica Severa Šandrova 215, Zagreb, Vide Doljak,
Nehruova 230, Beograd, Ljubišo Doljak,
Mike Alasa 38, Beograd, Dušana Doljaka,
Martina Krpana 5, Ljubljana in Borisa Doljaka, Celovška 287, Ljubljana ter kupovalko
Danico Mavrič, Zadružna 4, Ljubljana, za
parc. št. 462 in 463, vl. št. 511, k.o. Moste;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
27. 10. 1980, sklenjenega med prodajalci Ido Tasič, Nado Leskovec, Rado Sever,
Vido Doljak, Ljubišo Doljakom, Dušanom
Doljakom in Borisom Doljakom ter kupovalko Danico Mavrič, za tri četrtine parcele št.
462 in 463, vl. št. 511, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
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Dn 31109/2004
Os-7365/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža Bartola, Glinškova ploščad
18, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o.
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 31, na Glinškovi
ploščadi 18, Ljubljana, z identifikatorjem št.
01148-058, k.o. Ježica, dne 16. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 31109/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
15. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Zavarovalnico Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, ko jo je zastopal Miro
Ukmar, direktor OE Ljubljana in Kračun –
Horbec Stjepanom, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje v izmeri
65,43 m2, v stanovanjskem bloku z ident. št.
01148/085, na naslovu Glinškova ploščad
18, 1000 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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 33743/2004
Os-7366/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Škorc, Dolenjska cesta
38, Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 2
v pritličju, na naslovu Dolenjska cesta 38,
Ljubljana, v izmeri 51,16 m2, z ident. št. 2.E,
vpisano v podvl. št. 4019/2, k.o. Karlovško
predmestje, dne 16. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 33743/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 245/11/91 z dne 17. 12. 1991, sklenjene
med prodajalko Občino Ljubljana-Bežigrad,
ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta
Igor Lavš in kupovalko Marijo Zakrajšek,
Dolenjska cesta 38, Ljubljana, za stanovanje v izmeri 51,16 m2, na naslovu Dolenjska
cesta 38 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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 5072/2005
Os-7371/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kolman Kosi Zdenke, Cesta na Laze
17, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Krištof Lučovnik Barbara iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
3/05 v tretjem nadstropju, na naslovu Brilejeva 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 36.E,

podvložek št. 3036/43, k.o. Dravlje, dne
18. 6. 2008, pod opr. št. Dn 5072/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 83-7975
z dne 29. 12. 1983, sklenjene med prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana in kupovalko Dušico Škrbec, Šarhova 30, Ljubljana,
za garsonjero št. 3/05, v tretjem nadstropju
prvega stopnišča objekta B-15, na lokaciji
ŠS – 8/2 Nove Dravlje;
– pogodbe z dne 27. 12. 1988, sklenjene
med prodajalko Dušico Škrbec, Brilejeva 2,
Ljubljana in kupovalko Zdenko Kolman Kosi,
Stahovci 24, Murska Sobota, za garsonjero
v izmeri 27,95 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju stanovanjskega bloka v soseski
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
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 24732/2007
Os-7372/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Topolovšek Maje, Petkova ulica
57, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus Andrej
Perdan s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za garažo št. 266, v garažni
hiši RGD 2, Rašiška, Ljubljana, z identifikatorjem št. 66.E, podvložek št. 4343/66, k.o.
Zgornja Šiška, dne 18. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 24732/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. G-958 z dne
1. 4. 1969, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, ki ga je zastopalo Stanovanjsko gospodarstvo Standard,
Celovška 87, Ljubljana in kupcem Antonom
Gregorcem, Celovška 143, Ljubljana, za en
garažni boks v garažni hiši v Triplex objektu
D-3 ob Šišenski cesti, k.o. Zgornja Šiška,
v nadstropju garaže št. 266.
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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 30171/2006
Os-7373/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tanje Pleško, Rašiška ulica 16, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. G123 v kleti, na naslovu Ulica bratov
Učakar 100-102, Ljubljana, z identifikatorjem št. 225.E, podvložek št.3790/73, k.o.
Zgornja Šiška, dne 26. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 30171/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. G-1912 z dne
19. 4. 1979, sklenjene med GIP Ingrad Ce-
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lje, Ljubljanska 16 ter kupcema Vojkom in
Marto Pleško, Zaletelova ulica 11, Ljubljana,
za garažni boks št. 123 v izmeri 15,15 m2, ki
leži v kleti na vzhodni strani stanovanjskega
objekta G 7-8, soseska SŠ 9 Koseze.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 31105/2004
Os-7375/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Kovačič, Brod 24, 8312 Podbočje,
ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem št. 01148/071, k.o. Ježica,
v izmeri 45,69 m2, na naslovu Glinškova ploščad 18 v Ljubljani, dne 18. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 31105/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 76/80-05/20-99 z dne 9. 4.
1980, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska
13, Grosuplje in kupovalkama Dorotejo ter
Sašo Vozelj, Pohorskega bataljona 213, Ljub
ljana, za enosobno stanovanje št. 11 v prvem
nadstropju, tip B, lamela 18, v soseski BS-7,
v peti fazi izgradnje.
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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 31243/2004
Os-7377/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ničetin Dragoljuba, Šišenska cesta
13, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorji
št. 03213/034, 03213/035 in 03213/036, k.o.
Zgornja Šiška, dne 4. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 31243/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 51-176/91-12/4
z dne 16. 1. 1992, sklenjene med prodajalko
Republiko Slovenijo, RTV Slovenija – javni
zavod v Ljubljani, Kolodvorska 10 in kupcem
Dragoljubom Ničetinom, Šišenska 13, Ljub
ljana, za dvosobno stanovanje s kabinetom
št. 34, v tretjem nadstropju bloka B-17, Šišenska 13, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008

Dn 26950/2007
Os-7378/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Orion Ltd d.o.o., Dunajska 129, Ljub
ljana, ki ga zastopa stečajna upraviteljica
Katarina Benedik, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 2 v 1. etaži, Ulica bratov
Učakar 28, Ljubljana, z identifikatorjem št.
202.E, podvložek št. 4677/42, k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 26950/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 16. 2. 2001, sklenjene med prodajalko Dragano Milenkovič
Peček, Ulica bratov Učakar 28, Ljubljana in
kupcem Orion Ltd d.o.o., Prušnikova 106/1,
Ljubljana, za garažo v kleti stanovanjskega bloka Ulica bratov Učakar 28, Ljubljana,
parc. št. 2219/56, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 31077/2005
Os-7379/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Kranjc Urše, Podkoren 64a, Kranjska Gora in Soklič Boštjana, Titova 84, Jesenice, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 914, stanovanje v II. nadstropju, ki obstoji iz treh sob v skupni površini 70 m2, k.o.
Spodnja Šiška, dne 6. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 31077/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 23. 6. 1999, sklenjene med Dolgan Nušo, Bratovševa ploščad
2, Ljubljana ter Volovšek Mihom in Volovšek
Ireno, oba Ruska 3, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2008
Dn 29072/2004
Os-7412/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasne Race, Goriška ul. 53, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnini, stanovanje in pomožni prostor na naslovu Goriška ul. 53, Ljubljana,
v skupni izmeri 72,88 m2, z ident. št. dela
stavbe 1739-03196-10 in 1739-03196-11,
stoječi na parc. št. 1963/3, k.o. Zgornja Šiška, 3. 7. 2008, pod opr. št. Dn 29072/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 3513/91,
sklenjene med Liz-Inženiring, p.o., Ljubljana
(kot prodajalcem) in Jakobom Lumbarjem
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(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe 1739-03196-10 in
1739-03196-11, stoječi na parc. št. 1963/3,
k.o. Zgornja Šiška.
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 navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 31466/2004
Os-7415/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nevenke Jokić, Petkovškovo nabrežje 67, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana, z identifikatorjem št. 01904/007 in 01904/024, k.o. Tabor,
dne 6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 31466/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 9. 1992, št.
466-658/92, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana-Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana in kupcem Predragom Jokićem, Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana,
za stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu
Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana, ki leži
na podstrešju in meri 49,15 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 18. 8. 2008
Dn 11703/2005
Os-7416/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Jezernik Franca, Ograje 6, Vrhnika, ki ga zastopa odvetnik Peter Kos iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažni boks št.
58, v pritličju garažne hiše Triplex - Stari
Vodmat - v Ljubljani, z identifikatorjem št.
58.E, podvložek št. 361/58, k.o. Šentpeter,
dne 18. 6. 2008, pod opr. št. Dn 11703/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 8/58 z dne
5. 4. 1967, sklenjene med SGP Pionir Novo
mesto in Karlom Bedenom,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 10.
1971, sklenjene med Karlom Bedenom in
Marjanom Lahom, za garažni boks z zaporedno številko 58, v pritličju garažne hiše
Stari Vodmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
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Dn 415/2006
Os-7422/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Žagar Antona, Cesta
na Brdo 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4208/24, stanovanje št. 24 v 4. nadstropju, s shrambo z isto številko, z ident.
št. 1723-2524-024, Cesta na Brdo 11, Ljub
ljana, k.o. Vič, dne 6. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 415/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 15. 11. 1991, št. 2485/1-06/91, sklenjene med Železniškim gospodarstvom Ljub
ljana in Žagar Antonom, Spodnji Rudnik c.
V/15, Ljubljana, za stanovanje št. 24D v 4.
nadstropju, Cesta na Brdo 11, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2008
Dn 29502/2005
Os-7426/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Glavnik Uroša, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana, ki ga zastopa
Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, direktorica Klavdija Šušnjara, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1914/36, stanovanje
št. 31 v 10. etaži, s kletjo v 2. etaži, z ident.
št. 1734-1533-006, k.o. Ježica, dne 26. 3.
2008, pod opr. št. Dn 29502/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 8. 4. 1992, sklenjene med Uhan Nevenko, Bratovševa plošad 24, Ljubljana ter
Javh Glavnik Ireno in Glavnik Andrejem, oba
Kamnogorišča 49, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
D 24648/2002
Os-7427/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kus Brede, Goričice
10, Grahovo, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 5381/9 –
stanovanje št. 10, Krimska ul., 9, Ljubljana,
z ident. št. 1722-0725-009, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 4. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 24648/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 251-1747/91-ZB
z dne 18. 1. 1992, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije ter Lokovšek Marijo, Krimska
9, Ljubljana, za stanovanje št. 10, Krimska
9, Ljubljana.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 32527/2006
Os-7430/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Čerin Primoža, Glavarjeva 10, Ljub
ljana in Špele Čerin, Lipoglavska cesta 12,
Šmarje - Sap, ki ju zastopajo odvetniki Šelih
& partnerji iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 22 na naslovu Glavarjeva 10, Ljubljana, z identifikatorji
št. 112.E in 113.E, podvložek št. 2827/57,
k.o. Bežigrad, dne 16. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 32527/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 2. 1992,
sklenjene med prodajalko Tončko Oblak,
Glavarjeva 10, Ljubljana ter kupcema Špelo
in Primožem Čerinom, Šmartinska 211, Ljub
ljana, za stanovanje št. 22, v petem nadstropju stanovanjske stolpnice na Glavarjevi 10
v Ljubljani, v izmeri 32,96 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 16233/2004
Os-7433/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi Rawashdeh Lele, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 3036/1, stanovanje št. 10, Vojkova c.
85, Ljubljana, z ident. št. 1735-1587-121,
k.o. Stožice, dne 18. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 16233/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 1. 1991, št.
10/91, sklenjene med Unis Tos Ljubljana in
Rawashdeh Lelo, za stanovanje št. 10, Hošiminhova 9, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2008
Dn 22372/2004
Os-7434/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi Premrl Marije, Matjaževa ulica 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2946/25,

samska soba na podstrešju št. III, Fabianijeva 11, Ljubljana, v k.o. Bežigrad, dne
6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 22372/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Občino Ljubljana Bežigrad in Pletenino p.o.
Ljubljana, za stanovanje št. II, v hiši Fabijanijeva 11, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2008
Dn 27268/2005
Os-7435/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Krančan Tatjane, Grajzerjeva 28,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 27 v tretjem nadstropju, na
naslovu Grajzerjeva 28, Ljubljana, z identifikatorjem št. 27.E, podvložek št. 4586/28,
k.o. Kašelj, dne 6. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 27268/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2/87 z dne 15. 6.
1987, sklenjene med prodajalcem SOZD
ZIGP Imos Linhartova 11a, Ljubljana in kupcem Gregorjem Muckom, Cankarjeva 11,
Ljubljana, za stanovanje št. 27 v tretjem
nadstropju vhoda B, v izmeri 32,35 m2, blok
Vevče;
– menjalne pogodbe z dne 9. 11. 1992,
sklenjene med Mojco Božič, Gestrinova ulica 2, Ljubljana in Gregorjem Muckom, Cankarjeva 11, 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 18. 8. 2008
Dn 4041/2007
Os-7637/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Biserke Orešković Stupan, Kneza Lj. Posavskog 35, Zagreb, Hrvaška, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 2004/51, k.o. Koroška vrata, pod Dn
št. 404/2007, dne 7. 8. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
16. 10. 1975, sklenjene med Podjetjem za
Visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska
ulica 13, Maribor, kot prodajalcem in Biserko
Orešković Stupan, Kneza Lj. Posavskog 35,
Zagreb, Hrvaška, kot kupovalko, o prodaji
enosobnega stanovanja št. 50, v VII. nadstropju večstanovanjske stavbe Gosposvetska cesta 19b, Maribor, stoječi na par. št.
1408, k.o. Koroška vrata in kletnega prostora v isti stavbi.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2008
Dn 3008/2007
Os-7638/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Metke Glazer, stanujoče Ferkova ulica 16,
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. 2023/92,
k.o. Tabor, pod Dn št. 3008/2007, dne 7. 8.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 251-1538/91-DU z dne
15. 1. 1992, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljub
ljana, Moše Pijadejeva 41, ki ga je zastopal
Aleksander Vrabec in kupovalko Antonijo
Gusel, EMŠO 0101905505344, stanujočo
Ferkova ulica 16, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal enosobno stanovanje
št. 12, v II. nadstropju v stanovanjski hiši na
naslovu Ferkova ulica 16, Maribor in hkrati
dovolil, da se na tem vknjiži lastninska pravica 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 3. 9. 2008
Dn 18202/2007
Os-7686/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Antonije Krnić, Borisa
Kidriča 98, Šibenik, Republika Hrvaška, ki jo
zastopa Danica Jordan, Boršnikova ulica 75,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 2072/60, k.o. Tabor,
pod Dn št. 18202/2007, dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 220/91 z dne
19. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem
MTT – Tovarno tkanin Melje, Maribor, Ulica
kraljeviča Marka 19, ki ga je zastopal direktor podjetja Tone Taks in kupovalko Antonijo
Krnić, EMŠO 0506947388305, Borisa Kidriča
98, Šibenik, s katero je prodajalec kupovalki
prodal stanovanje št. 19, v IV. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Ljubljanska
ulica 15b, stoječe na takratni parc. št. 1004,
pripisani vl. št. 1337, k.o. Tabor 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 8. 9. 2008

Dn 13729/2007
Os-7687/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edija Hercoga, stanujočega Prešernova ulica
26, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa
notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1552/12,
k.o. Maribor Grad, pod Dn št. 13729/2007,
dne 7. 8. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 134 z dne 11. 6.
1992, sklenjene na podlagi določb Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med
prodajalko Elektrokovina, proizvodnja elektrokovinskih izdelkov p.o., Maribor, Tržaška
cesta 23, ki jo je zastopal generalni direktor
Henrik Marko in kupcem Alfredom Majcenovičem, rojenim 20. 12. 1913, stanujočim
Prešernova ulica 26, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala trisobno stanovanje št. 12, v IV. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Prešernova ulica 26 in dovolila,
da se pri tem stanovanju 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 8. 9. 2008
Dn 2793/2007
Os-7212/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
zemljiškoknjižni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Ivartnik Antona, Trg 33, Prevalje, ki
ga zastopa odvetnica Irma Pavlinič Krbes iz
Kotelj, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 8.E (884-2478-8), vpisani v z.k. podvl. št. 1344/8, k.o. Farna vas,
stanovanjskem delu št. 8 v izmeri 76,69 m2,
v tretji etaži stavbe na naslovu Trg 3d, Prevalje, izdalo sklep Dn št. 2793/2007 z dne
9. 7. 2008, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
28a/91 z dne 13. 11. 1991, sklenjene po
določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalcem Stanovanjskim
podjetjem d.o.o., Prežihova 7, Ravne na
Koroškem ter kupci Ivartnik Ljudmilo, Ivartnik Antonom in Ivartnik Markom, vsi Trg
3d, Prevalje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Ivartnik Antona, Trg 33, Prevalje, udeležencev Ivartnik Ljudmile, Trg 33,
Prevalje in Ivartnik Marka, Žeje 25, Dob pri
Domžalah, za vsakega do 1/3.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 8. 2008
Dn 2254/2008
Os-7200/08
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiško
knjižni zadevi opr. št. Dn 2254/2008, začeti
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na predlog predlagatelja Zuhdije Kanurića,
Frankovo naselje 166, 4220 Škofja Loka,
s sklepom z dne 28. 8. 2008 odločilo, da
se začenja postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, parcela 4.E,
trisobno stanovanje z dvema ložama v 3.
etaži in s hrambo v 1. etaži, Frankovo naselje 166, Škofja Loka, v izmeri 86,91 m2, vpisano v vl. št. 853/4, k.o. Stari Dvor, lastnica
je Občina Škofja Loka, 5883318, Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka, do 1/1.
Vsebina listine je pogodba o prodaji stanovanja z dne 4. 10. 1993, ki sta jo sklenili prodajalec Rudnik Žirovski vrh, javno
podjetje za zapiranje rudnika urana, p.o.,
Todraž 1, Gorenja vas, ki ga je zastopal
direktor Marjan Uršič, dipl. inž. rud. in kupovalka Lovrić Vladimira, Frankovo naselje
166, Škofja Loka.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist: Zuhdija Kanurić, EMŠO
2203953111050, Frankovo naselje 166,
4220 Škofja Loka, v deležu do 1/1.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine in o pogojih za vknjižbo
lastninske pravice v korist Kanurić Zuhdije,
Frankovo naselje 166, 4220 Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 28. 8. 2008
Dn 1892/2008
Os-7221/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Bogdane
Krajnc, Jurčičeva cesta 5, Velenje, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
30. 10. 1992, o prodaji stanovanja št. 6
v skupni izmeri 28,79 m2, v PO nadstropju
večstanovanjske hiše v Velenju, Jurčičeva
cesta 5, ki stoji na parc. št. 1893, k.o. Velenje in ki je bila sklenjena med prodajalcem
ESO p.o., zastopanem po glavnem direktorju Jožetu Šibancu, dipl. inž. str. in kupovalko
Sonjo Kortnik, Jurčičeva cesta 5, Velenje;
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
30. 10. 1992, o prodaji stanovanja št. 7
v skupni izmeri 22,13 m2 v PO nadstropju
večstanovanjske hiše v Velenju, Jurčičeva
cesta 5, ki stoji na parc. št. 1893, k.o. Velenje in ki je bila sklenjena med prodajalcem
ESO p.o., zastopanem po glavnem direktorju Jožetu Šibancu, dipl. inž. str. ter kupcem Cvetkom Oblakom, Jurčičeva cesta 5,
Velenje;
– prodajne pogodbe brez datuma o prodaji stanovanj št. 6 in 7 v velikosti 50,92 m2,
v PO nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Jurčičeva cesta 5, ki stoji na parc.
št. 1893, vpisani pri vl. št. 800, k.o. Velenje in ki je bila sklenjena med prodajalcema Sonjo Kortnik, EMŠO 2511961505973,
Jurčičeva 5, Velenje in Cvetkom Oblakom,
EMŠO 2710960500983, Jurčičeva 5, Velenje ter kupcema Bogdano Krajnc, EMŠO
2103968505298 in Markom Krajncem,
EMŠO 0311964500253, oba iz Šmartnega
ob Paki 93, Šmartno ob Paki, za vsakega
do ene polovice.
Nepremičnina je v zemljiški knjigi tega
sodišča vknijžena pri vl. št. 3071/1, k.o. Velenje, z oznako 7.E stanovanjska raba, v izmeri 55,64 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist oseb z imenoma: Bogdana
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Krajnc, Jurčičeva cesta 5, Velenje, EMŠO
2103968505298 in Marko Krajnc, Jurčičeva
cesta 5, Velenje, EMŠO 0311964500253, za
vsakega 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 prodajnih pogodb oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Bogdane Krajnc in Marka Krajnca.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 8. 2008
Dn 434/2008
Os-7688/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, je
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Zebec Margarete, Logatec, Pavšičeva ulica
18, dne 5. 9. 2008, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja št.
40/82-ST, sklenjene med družbo Gradnik
Logatec, podjetje za gradbene in komunalne dejavnosti, ki jo je zastopal direktor dipl.
inž. gr. Rafael Usenik, kot prodajalcem ter
Zebec Brankom in Margareto, oba iz Ljub
ljane - Šentvid, Peščena pot 12, kot kupcema. Predmet pogodbe je bilo dvosobno
stanovanje v izmeri 63,77 m2, v bloku IJ 1,
v stanovanjski soseski S-1, za Narodnim
domom v Logatcu.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Margarete Zebec, roj. 28. 6. 1958,
Logatec, Pavšičeva ulica 18, do 1/1.
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 kupoprodaji stanovanja št. 40/82-ST oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 9. 2008
Dn 1695/2008
Os-7203/08
Okrajno sodišče v Žalcu je po višji sodnici – svétnici Mileni Lesjak Tratnik,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec, ki jo
po pooblastilu zastopa Irena Primc (Premius
d.o.o., Celje), zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1), dne 1. 8. 2008 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. KP 32/98
z dne 24. 6. 1999, sklenjene med prodajalcem Ingrad VNG d.d. Celje, sedaj v stečaju,
Lava 7, Celje in kupovalko Občino Žalec,
Savinjske čete 5, Žalec, za nepremičnino,
id. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 1191/9, k.o.
Petrovče (nestanovanjska raba št 9, Petrovče 33, 3301 Petrovče, v izmeri 87,98 m2, id.
št. 1001-762-9).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 1. 8. 2008
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Dn 752/2008
Os-8316/08
Pri Okrajnem sodišču v Idriji na predlog
predlagateljice Pavle Krivec, Gregorčičeva
ulica 41, Idrija, teče postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-3/93-10 z dne 21. 4. 1993,
sklenjene med prodajalcem Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota Ljubljana in kupcem Alešem
Krivcem, EMŠO 2106963500041, nazadnje
stanujočem Lapajnetova 17, Idrija, za prodajo nepremičnine – garsonjere – stanovanja št. 12, v izmeri 24 m2, v V. nadstropju
stanovanjskega bloka v Idriji, St. Rozmana
13 (sedaj Lapajnetova 17, Idrija), stoječega
na parceli št. 1341, k.o. Idrija-mesto, na
podlagi katere bo možna vknjižba lastninske pravice v korist osebe z imenom: Pavla
Krivec, Gregorčičeva ulica 41, Idrija, EMŠO
2406939505192.
Sodišče s tem oklicem poziva morebitne
imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v roku dveh mesecev od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 18. 9. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 71/2008
Os-7655/08
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Marjana Mušiča, Dragovanja
vas 3, p. Dragatuš, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti
toženim strankam 1. neznanim dedičem neznanega prebivališča po pokojnem Spicnagelj Janezu, nazadnje stanujočem Deskova
vas, p. Stari trg ob Kolpi in 2. Anici Bebar,
Tanča gora 10, p. Dragatuš, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiško
knjižne listine, pcto 500,00 €, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
27. 8. 2008 postavlja začasnega zastopnika
neznanim dedičem neznanega prebivališča
po pokojnem Spicnagelj Janezu, nazadnje
stanujočem Deskova vas, p. Stari trg ob
Kolpi.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska ulica
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke, neznane dediče neznanega prebivališča po pokojnem Spicnagelj
Janezu, nazadnje stanujočem Deskova vas,
p. Stari trg ob Kolpi, vse do takrat, dokler
le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 8. 2008
I 1017/2007
Os-7746/08
Okrajno sodišče v Kočevju je na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
Bleiweisova 20, Kranj, zoper dolžnika Zekić

Marijana, neznanega bivališča v Republiki
Sloveniji, zaradi izterjave 396,46 EUR s pp,
dolžniku postavilo začasnega zastopnika
odv. Lapajne Anžeta, Dunajska c. 160, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo sam nastopil pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 9. 2008
I 24/2008
Os-7747/08
Okrajno sodišče v Kočevju je na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana,
zoper dolžnika Antona Petrica, Predgrad 34,
Stari trg ob Kolpi, ki se trenutno nahaja
v tujini in v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca, zaradi izterjave 272,83 EUR
s pp, dolžniku postavilo začasnega zastopnika odv. Lapajne Anžeta, Dunajska c. 160,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo sam nastopil pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 9. 2008
D 412/1996
Os-7564/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Martini Franca, v postopku izdaje dodatnega sklepa o dedovanju v zapuščinski
zadevi po pok. Hedvigi Trampuž, roj. 12. 1.
1914, nazadnje stanujoči v Kopru, Ulica II.
Prekomorske brigade 24, ki je umrla dne
3. 10. 1996, s sklepom z dne 21. 4. 2008
dedinji Peršič Paveli Danici Marii, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju, ker je neznanega bivališča in v RS nima pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico Cvetko Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran. Začasna zastopnica bo
zastopala dedinjo vse do takrat, dokler le-ta
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je dedinji
postavil skrbnika za posebne primere.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2008
P 86/2008
Os-7613/08
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Ivana Vizlarja, stan. Gmajna 6, p.
Raka, ki ga zastopa odv. Drago Šribar iz
Krškega, zoper tožene stranke Franca Kalina, Jožeta Kalina, Lojzeta Kalina in Petra
Kalina, vsi stan. Raka 1, p. Raka, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, izven naroka
dne 4. 9. 2008 sklenilo:
toženim strankam Francu Kalinu, Jožetu
Kalinu, Lojzetu Kalinu in Petru Kalinu, se postavi začasni zastopnik in skrbnik za poseben primer odv. Adam Molan iz Krškega, ki
bo zastopal tožene stranke v pravdni zadevi
z opr. št. P 86/2008.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 4. 9. 2008
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VL 13530/2008
Os-7485/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžnici Matejki Sojer, Kvederčkova ulica 5, Lukovica, zaradi izterjave
4.868,10 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Matejki Sojer, Kvederčkova ulica
5, Lukovica, 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 Batinič Janja, Gregorčičeva 17, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2008
VL 15863/2008
Os-7509/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica
3, Maribor, proti dolžniku Peju Djakoviću,
Ruška cesta 87, Maribor, zaradi izterjave
1.311,22 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Peju Djakoviću, Ruška cesta
87, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Vladimir Bilić, Komenskega 4, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
VL 1048/2008
Os-7516/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Darku Ahčinu, Gosposvetska cesta 10, Ljubljana, zaradi izterjave 1.548,85 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Darku Ahčinu, Gosposvetska
cesta 10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Avsec
Tamara, Resljeva 25, 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 16. 5. 2008

VL 10285/2008
Os-7517/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Porsche Kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Nenadu
Trifunovu, Strane 9, Hruševje, zaradi izterjave 2.087,51 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Nenadu Trifunovu, Strane 9,
Hruševje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5a, Postojna.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
VL 2752/2008
Os-7521/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Emirju Grošiću, Tomšičeva ulica 4, Slovenj Gradec, zaradi izterjave 410,73 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Emirju Grošiću, Tomšičeva ulica
4, Slovenj Gradec, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Tomaž Čad, Miklošičeva 20, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2008
VL 16332/2008
Os-7538/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice NLB Leasing d.o.o. Ljubljana,
Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, ki jo
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Francu Preskarju,
Tugomerjeva ulica 16, Ljubljana, zaradi izterjave 5.930,99 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Franciju Preskarju, Tugomerjeva ulica 16, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Debevec Zvone, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
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socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2008
VL 3205/2008
Os-7539/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Teu Brezniku, Šolska
ulica 15, Muta, ki ga zastopa odv. Nataša
Čeč-Gruden, Prešernova 3, Ljubljana, zaradi izterjave 322,90 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Teu Brezniku, Šolska ulica 15,
Muta, 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 Nataša Čeč-Gruden, Prešernova 3, 1000 Ljub
ljana.
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 4. 6. 2008
VL 17722/2008
Os-7838/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Lava 007, Celje, proti dolžniku Davidu
Rohdetu, Ulica Arnolda Tovornika 015, Maribor dostava, zaradi izterjave 3.869,97 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Davidu Rohdetu, Ulica Arnolda
Tovornika 015, Maribor – dostava, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Jože Hribernik, Miklošičeva 20, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2008
VL 23451/2008
Os-7840/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Davidov hram d.o.o.
Ljubno, Loke 37, Ljubno ob Savinji, ki ga
zastopa odvetnik Božidar Blagovič, Na trgu
14, Mozirje, proti dolžniku Marjanu Intiharju,
Agrokombinatska cesta 74, Ljubljana, zaradi
izterjave 2.116,77 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Marjanu Intiharju Agrokombinatska cesta 74, Ljubljana, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Dvoršek, Trg OF 14, Ljubljana.
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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 11. 7. 2008
VL 11704/2008
Os-7926/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Tone Jančič, Verovškova 60/b,
Ljubljana, proti dolžniku Romanu Brajdiču,
Brezje 12, Novo mesto, zaradi izterjave
7.381,41 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Romanu Brajdiču, Brezje 12,
Novo mesto, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Igor
Dernovšek, Tavčarjeva 6/I, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2008
VL 18647/2008
Os-7927/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalenga
združenja, Železna cesta 014, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Lava 007, Celje, proti dolžniku Miranu
Ošabniku, Velnerjeva ulica 002, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa odv. Ivo Kekec,
Gregorčičeva 2, Kamnik, Leon Lobe, Spodnja Slivnica 045, Grosuplje, zaradi izterjave
404,57 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Miranu Ošabniku, Velnerjeva
ulica 002, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Ivo Kekec, Gregorčičeva 2, Kamnik.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
N 74/2007
Os-7491/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki jo
zastopa po pooblastilu uprave Vesna Colja,
zoper nasprotno udeleženko Chystyakova
Natalya, Šentjane 25, Portorož, ki je neznanega bivališča, zaradi sodnega odpiranja
sefa, izven naroka 10. 6. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotni udeleženki Natalyi Chystyakovi,
neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico Jeleno Trunkl iz Nove
Gorice, ki bo nasprotno udeleženko zastopala v nepravdni zadevi z opr. št. N 74/2007
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pred sodiščem, vse dokler stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadedve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2008
N 10/2008
Os-7492/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Kovačič Evgena, Dolgi Laz 13, Most na Soči, ki ga zastopa odv. pisarna Ivana Makuca iz Tolmina,
zoper nasprotno udeleženko Gorjup Štefanijo, neznanega bivališča, zaradi razdelitve
skupnega premoženja, izven naroka 12. 6.
2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, se
nasprotni udeleženki Gorjup Štefaniji, neznanega bivališča, postavi začasnega zastopnika, odvetnika Stojana Zorna iz Nove
Gorice, ki bo nasprotno udeleženko zastopal v nepravdni zadevi z opr. št. N 10/2008
pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 2008
N 69/2007
Os-7493/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki jo
zastopa po pooblastilu uprave Vesna Colja, zoper nasprotnega udeleženca Lunardi
Gian Paola, Via Gulielma Marconi 7, 35020
Codevigo, Italija, ki je neznanega bivališča,
zaradi sodnega odpiranja sefa, izven naroka
10. 6. 2008 sklenilo.
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotnemu udeležencu Lunardi Gian
Paolu, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico Dragico Vuga iz
Nove Gorice, ki bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi z opr. št.
N 69/2007 pred sodiščem, vse dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 2008
I 407/2007
Os-7653/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v izvršilni zadevi opr. št. I 407/2007, upnice
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta
3a, Koper, zoper drugega dolžnika Simona
Tkalčeva, nezadnje stanujočega Stranska
vas 48, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 3.746,72 EUR s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku
zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj
postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Jasno Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo
mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej,
dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče
oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 8. 2008
In 65/2008
Os-7827/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav

d.d., OE Celje, Mariborska 1, Celje, zoper
dolžnika Jožeta Rukšeta, Hranilniška ul.
4, Ljubljana, zaradi cenitve in prodaje nepremičnine, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku, zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj, postavilo začasno zastopnico Jasno Simčič, odvetnico
iz Novega mesta.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 9. 2008
N 24/2007
Os-34900/07
Okrajno sodišče v Piranu po okrajnem
sodniku Niku Falknerju, je v nepravdni zadevi predlagateljice Angele Šušteršič, Ižanska cesta 90, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Ervin Dokič iz Pirana, zoper nasprotna
udeleženca 1. Občino Piran, Tartinijev trg 2,
Piran, in 2. Jurija Peroša, neznanega prebivališča, zaradi dovolitve nujne poti, izven
javne glavne obravnave dne 10. 12. 2007
sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Juriju Peroša
se kot začasni zastopnik v nepravdni zadevi
opr. št. N 24/2007 postavi odvetnik Davorin
Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca Jurija Peroša v postopku
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 12. 2007
P 80/2008
Os-7502/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Petra Ivana Zečeviča, Pliskovica 23, Dutovlje, ki ga zastopa
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper
toženo stranko Valentina Šuca iz Pliskovice,
sedaj neznanega bivališča, zaradi pridobitve
lastninske pravice s priposestvovanjem, po
predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki Valentinu Šucu iz Pliskovice, sedaj neznanega
bivališča, s sklepom z dne 20. 8. 2008 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, Partizanska
63, ki bo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 8. 2008
P 93/08
Os-7863/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Silvana Jeriča, Skopo 2c, Dutovlje, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko
Franca Žerjala, Pliskovica 20, Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve
lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem, po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
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toženi stranki Francu Žerjalu, Pliskovica 20,
Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod Sablanico 6, Sežana, ki bo toženo stranko Franca Žerjala,
Pliskovica 20, Dutovlje, sedaj neznanega
bivališča, v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler tožena stranka Franc Žerjal,
Pliskovica 20, Dutovlje, sedaj neznanega
bivališča ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 9. 2008

Oklici dedičem
D 375/2008
Os-8117/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Gajser Simonu, sinu Gajser Franca, upokojencu, roj.
14. 9. 1941, umrlem 22. 4. 2008, nazadnje
stan. Ulica Frankolovskih žrtev 28, Celje,
državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je
bil poročen, vendar potomcev ni imel, njegova starša pa sta tudi že pokojna. Prav tako
so že pokojni njegovi bratje, sestre oziroma
polbratje. Glede na navedeno pridejo poleg
zapustnikove vdove Gajser Ane v poštev še
drugi zakoniti dediči II. dednega reda, torej
potomci njegovih bratov, sester in polbratov,
katerih osebni podatki in podatki o stalnih
prebivališčih sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2008
D 332/2005
Os-7882/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Šmalc Margareti, roj.
Rauh, hčerki Petra, roj. 15. 7. 1978, kmetici,
državljanki bivše SFRJ, nazadnje stanujoči
Laze pri Predgradu 9, umrli 13. 7. 1961
v Kanadi.
Ena izmed zakonitih dedinj pokojne
Šmalc Margarete je tudi njena hčerka Mežan Marija, ki je nazadnje stanovala v Kanadi, kjer je najverjetneje tudi že umrla, saj
je bila rojena leta 1905. Vendar pa sodišče
tekom zapuščinskega postopka ni uspelo
dobiti nobenega podatka o eventualnih njenih potomcih. Zato s tem oklicem poziva
vse potomce najverjetneje pokojne dedinje
Mežan Marije, da se v roku enega leta od
objave tega oklica sodišču zglasijo ter uveljavljajo pravico do dediščine. V primeru,
če se v oklicnem roku ne bo javil nihče, bo
sodišče zaključilo ta zapuščinski postopek
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 18. 8. 2008
D 753/2007
Os-7543/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Katarini

Dolenc, roj. 27. 4. 1920, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli
16. 9. 2007, nazadnje stanujoči Planina 10,
Kranj.
Zapustnica je bila samska in ni imela
otrok. Imela je brata, ki je umrl v letu 1930
brez potomcev in katerega ime in priimek je
neznan ter sestro Ivano Šmajdek, ki je umrla
v letu 1995 brez potomcev. Dne 6. 9. 2000
je zapustnica napravila oporoko. Zakoniti
dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju – ZD poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica in od oklica na oglasni
deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2008
D 133/2007
Os-7545/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Silvestru
Grašiču, roj. 22. 12. 1905, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem 16. 11.
1989, nazadnje stanujočem Windsor, Ontario, Kanada.
Pokojni je bil vdovec in brez otrok, kot
dediči po njem so na podlagi zakona, dediči
II. dednega reda, njegovi bratje in sestre oziroma polsestre in polbratje oziroma njihovi
potomci. Sodišču ni znano bivališče potomcev zapustnikovega brata Ignaca Grašiča,
to je zapustnikovega nečaka Ignaca Igorja Grašiča in zapustnikove nečakinje Marie
Grašič, ki naj bi živela v tujini. Sodišče za to
navedena dediča poziva, da se v roku 1 leta
od objave tega oklica priglasita sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2008
D 732/2007
Os-7546/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu
Česnu, roj. 14. 1. 1921, državljanu Republike Slovenije, upokojencu, umrlem 24. 5.
2007, nazadnje stanujočem St. Jakob im
Rosental, Avstrija.
Zapustnik je bil samski in ni imel otrok.
Njegovi starši so umrli pred njim, sester in
bratov ni imel. Dne 31. 3. 1998 je napravil
oporoko. Zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju – ZD poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica in oklica na oglasni
deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2008
D 131/2008
Os-7560/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Draganu Srdanoviću, sinu Živorada, invalidskem
upokojencu, roj. 25. 7. 1954, poročenem,
umrlem 1. 1. 2008, nazadnje stanujočem Za
jezom 11, Tržič.
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Zapustnik je bil poročen in ni imel otrok.
Na podlagi zakona pridejo v poštev kot dediči II. dednega reda njegova žena in njegova
brata oziroma potomec že pokojnega brata.
Sodišču ni znano bivališče zapustnikovega
brata Milana Srdanovića, ki naj bi živel v tujini, zato ga sodišče poziva, da se v roku
enega leta od objave tega oklica priglasi
sodišču.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 8. 2008
II D 36/2005
Os-7831/08
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pok.
Romih Hedviki, umrli dne 11. 12. 2004, roj.
13. 9. 1920, državljanki Republike Slovenije,
nazadnje stanujoči Konšakova 23, Maribor,
pride v poštev kot dedič po zapustnici tudi
njen sin Forjan Franc (po podatkih sodišča
sedaj Maksimiljan), verjetno rojen 28. 12.
1940, možno, da je rojen v Nemčiji, katerega naslov sodišču ni znan. Obstaja tudi
možnost, da se je preselil v Avstralijo.
Sodišče zato poziva zap. sina Forjan
Franca (Maksimiljana), da se v roku enega
leta od objave tega oklica priglasi sodišču
v zadevi pod opr. št. II D 36/2005.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2008

Oklici pogrešanih
N 4/2008
Os-7569/08
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Tomaža Cigoja iz Malovš št. 36, Črniče,
postopek za razglasitev pogrešanih Elisabete, Frančiške, Helene in Karla Cigoja, ki jih
zastopa skrbnik za poseben primer Dušan
Rebek iz Vrtovina št. 10/B, za mrtve.
O pogrešancih je znano le to, da so otroci Frančiške Cigoj (roj 28. 3. 1893) ki je bila
hčerka (pogrešanci pa so potemtakem vnuki)
Ivana Cigoja (roj. 28. 11. 1862) in Frančiške
Cigoj (roj. 22. 12. 1868) iz Gojač št. 8, Črniče
ter da naj bi pogrešanci že v letu 1953 živeli
na neznanem naslovu v Ameriki. O pogrešancih ne obstaja noben drug podatek.
Zato sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o rojstvu, življenju in smrti pogrešanih
Elisabete, Frančiške, Helene in Karla Cigoja, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešance
razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 31. 7. 2008
N 17/2008
Os-7689/08
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici v nepravdnem postopku po predlogu Stojana Šenkinca, Marinići 76/e, Viškovo, Hrvaška, ki ga
zastopa odvetnik Iztok Dolinšek iz Postojne, po predlogu za razglasitev za mrtvega
pogrešanega Šenkinec Janeza, nazadnje
Šembije 40, 6253 Knežak, za katerega točen datum rojstva ni znan, znano je le to,
da je v zemljiški knjigi naslovnega sodišča
vpisan kot imetnik služnostne pravice stanovanja in stvarnega bremena preužitka
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pri nepremičninah, vpisanih v vl. št. 97 k.o.
Šembije, vpis pa je bil izveden leta 1905 ter
se predvideva da je umrl, vendar listinskega
dokaza o njegovi smrti ni, poziva vse, ki kaj
vedo povedati o življenju ali smrti pogrešanega Šenkinec Janeza, da v roku treh
mesecev od objave tega oklica to sporočijo
sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan, Zabiče 30/b,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 9. 2008
N 76/2007
Os-7610/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Gina Škrliča, Ilirija
25, Pobegi, ki ga zastopa odvetnica Irena
Jerman, zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Bembiča iz Toplovca, Gračišče, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Jožefa
Bembiča iz Topolovca, roj. 3. 4. 1873, za
mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 8. 2008
N 66/2007
Os-7814/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Atilije Ivančič, Gažon
45a, Šmarje, ki jo zastopa odvetnik Oliver
Klajić iz Izole, zoper nasprotnega udeleženca Antona Grižoniča, nazadnje stanujočega
Gažon 6, Gažon, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer Irena Fister, zaradi dokazovanja smrti, po opravljenem naroku dne
27. 8. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Antona Grižoniča,
sina Jakoba, roj. 29. 1. 1932, nazadnje stanujočega na Gažonu 6, za mrtvega.
Nasprotnega udeleženca se poziva, da
se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sicer sodišče po poteku tega roka nasprotnega udeleženca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2008
N 77/2007
Os-7877/08
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagatelja Knez Karla, Movraž 80,
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Gračišče, ki ga zastopa odv. Rok Munih iz
Kopra, zoper nasp. udeleženca Grdina Josipa pok. Josipa, Movraž, Gračišče, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Irena
Fister, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 5. 9. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Josipa Grdine, roj. 8. 3. 1859, sina
pok. Josipa iz Movraža.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 9. 2008
N 468/2007
Os-7572/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek razglasitve Franca Jereta, roj. 21. 11. 1917, nazadnje stanujočega
Dobrunje 77, Ljubljana, za mrtvega.
Franc Jere je pogrešan od maja leta
1945. Zadnji ga je v Teharjah maja meseca,
leta 1945 videl svak Ignac Rovanšek, stan.
Male Dole pri Temenici. Sin Avguštin Jere,
roj. 3. 11. 1944, v Dobrunjah, sin pogrešanega Franca Jereta, na podlagi navedenega
utemeljeno meni, da njegov oče Franc Jere
ni več živ. Franca Jereta pozivamo, da se
oglasi, vse ki kaj vedo o njegovem življenju
pozivamo, da to v treh mesecih od objave
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču
v Ljubljani, ki bo preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2008
N 276/2002
Os-7616/08
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani
je v teku nepravdni postopek razglasitve
Josipa Juvana, roj. 27. 9. 1876, nazadnje
stan. Collinsburg, Mestna občina Rostraver,
okrožje Westmoreland, Pennsylvania.
Pogrešani je odšel v ZDA, ko se je bližal
svojemu 50. letu starosti. O Juvan Josipu že
več kot 40 let ni nobenega poročila. Zadnji
podatek o Juvan Josipu je iz leta 1958, ko
je overil listino pri notarju Okrožje Washington, Skupnost narodov Penssylvania. Od
takrat izhaja podatek, da je Juvan Josip
živel v Collinsburgu, Mestne občine Rostraver, okrožja Westmoreland, Pennsylvania.
Za upravljanje s svojim premoženjem v Republiki Sloveniji je pooblastil Novak Jakoba
v Ljubljani, ki pa je tudi že pokojni. Adamčič
Bogdan ter Adamčič Angelca želita urediti lastniško razmerje, glede nepremičnine
parc. št. 452/1, k.o. Zg. Šiška, kjer je še
vedno knjiženo ime lastnika Juvan Josipa,
v resnici pa z nepremičnino upravlja in jo

ima v posesti že več kot 30 let Adamčič
Bogdan. Adamčič Bogdan je stranka z interesom v tem postopku in utemeljeno meni,
da Juvan Josip ni več živ.
Juvan Josipa pozivamo, da se oglasi,
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju pozivamo, da to v treh mesecih od objave oklica
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega
oklica, sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljub
ljani, ki bo po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2008
N 16/2008
Os-7575/08
Ozvatič Koloman, sin Žigmonda in Magdalene, roj. 13. 6. 1910 v Kančevcih, Moravske Toplice, nazadnje stanujoč v Kančevcih, je pogrešan od začetka druge svetovne
vojne dalje. Predlagatelj dokazovanja smrti
je Geza Ozvatič, Ratkovci 22, Prosenjakovci. Skrbnica pogrešanega je Andreja Škaper,
Ratkovci 22, Prosenjakovci. Kdor ve kaj več
o smrti pogrešanega, naj to v roku 3 mesecev od objave oklica sporoči njegovi skrbnici, predlagatelju postopka ali temu sodišču,
ker bo sodišče po izteku roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 8. 2008

Kolektivni delovni spori
X Pd 1848/2008
Os-8317/08
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem ZSSS – Sindikat delavcev prometa in
zvez Slovenije in nasprotnim udeležencem
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve, zaradi veljavnosti kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok je razpisan
na dan 7. 11. 2008, ob 9.15, soba št. 7/III,
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ulica 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 26. 9.
2008.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Horvat Ernest, Šolsko naselje 11,
Murska Sobota, zavarovalno polico,
št. 40301001686, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnu-299726
Muzga Marjan, Jevnica 56, Kresnice,
zavarovalno polico, št. 50500036289, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnc-299769
Plohl Izidor, Ponoviška 9, Litija,
zavarovalno polico, št. 50500068965, izdala
zavarovalnica KD življenje. gny-299747
Pokorny Aleksander, Vrgje 97, Žalec,
zavarovalno polico, št. 01000013608, izdala
zavarovalnica Moja naložba – pokojninska
družba d.d. Maribor. gnz-299646
Volk Albert in Ana, Ročinj 29, Ročinj,
zavarovalno polico, št. 40303000454, na
ime Kralj Damijane, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnh-299714

Spričevala preklicujejo
Adem Lan, Njegoševa cesta 6/j,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gny-299922
Ahčin Nataša, Šenčurska pot 23, Šenčur,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, izdano
leta 1992, izdano na ime Dolenc Nataša.
gnq-299880
Ahlin Uršula, Spodnji Rudnik IV/15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 1991, izdano na ime
Anclin Urška. gne-299867
Ajsel Ibrahimi, Erne Starovašnik 4,
Poljčane, spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2005. gnf-299741
Aplinc Sanja, Razgledna 26, Radlje ob
Dravi, spričevalo Ekonomske gimnazije
Muta, izdano leta 2004. gne-299846
Aplinc Sanja, Razgledna 26, Radlje ob
Dravi, spričevalo Ekonomske gimnazije
Muta, izdano leta 2005. gnd-299847
Arbiter Lucija, Novo Polje, cesta XXI/4B,
Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika,
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
izdano leta 2006. gns-299878
Arčan Rok, Kajuhova ulica 8, Žalec,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gradbeništvo v Celju, izdano leta 2008.
gnm-299759
Arh Tjaša, Podboršt 18/a, Komenda,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Šolskega centra Rudolfa maistra
Kamnik, izdano leta 2005. gnl-299710
Avbelj Špela, Cesta Ceneta Štuparja
100, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gne-299667
Babič Dragan, Raičeva ulica 23/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 1999. gnj-299687

Bajc Alen, Pot na Brido 4/d, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola, izdano leta 2006.
gnh-299639
Bašelj Maja, Frankovo naselje 163,
Škofja Loka, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazie Škofja Loka, izdano leta 2003 in
2005. gnv-299950
Bauman Darja, Janhova 6/a, Apače,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 2006. gnz-299821
Berložnik Tanja, Zadrečka 13, Nazarje,
spričevalo poklicne mature Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, št. 551, izdano
leta 2005. gnp-299831
Bezek Igor, Rakitna 94, Preserje, indeks,
št. 32005376, izdala Naravoslovno tehnična
fakulteta – grafična tehnika. gnc-299744
Biokšić Dejan, Ulica Matije Blejca
14, Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika
ŠCRM Kamnik, izdano leta 2004 in 2005.
gnc-299719
Bitenc Vanja, Snediceva 5, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2005. gnv-299879
Bizjak Miha, Čičare 12, Kranjska Gora,
indeks, št. 23040495, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnj-299712
Blaž Jan, Prešernova 20, Bled, spričevalo
3. letnika EGSŠ Radovljica – ekonomski
tehnik, izdano leta 2007. gnw-299799
Boh Vida, Smrjene 48, Ljubljana,
spričevalo, izdano leta 1981 in 1982, izdano
na ime Jereb Vida. gnf-299641
Bregar Anja, Podmilščakova ulica 52,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2002. gnt-299802
Breznikar Špela, Marija Reka 26,
Prebold, indeks, št. 81540978, izdala
Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru.
gnc-299919
Bučan Maja, Naselje Borisa Kidriča 2,
Metlika, spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto. gnt-299677
Burja Karmen, Snovik 2, Laze v Tuhinju,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2008.
gnx-299923
Butkovič Uršula, Dolsko 80, Dol pri
Ljubljani, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2002. gnx-299898
Capuder Anže, Brezje pri Dobu 23,
Dekani, spričevalo o končani OŠ Dob,
izdano leta 2002. gno-299857
Centa Maja, Mala Slevica 14, Velike
Lašče, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2006. gni-299913
Crnolić Jasna, Ul. ruške čete 7, Ruše,
spričevalo 2. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. gnv-299925
Cvelbar Sabina, Gorjupova cesta
10/a, Kostanjevica na Krki, maturitetno
spričevalo in spričevalo 1. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1992 in 1998.
gnt-299777
Čater Dušan, Šutna 82, Žabnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 2000.
gnf-299816
Černe Katja, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potrdilo o opravljen poklicni maturi Srednje
trgovske šole v Ljubljani – ekonomsko

komercialni tehnik, izdano leta 2002.
gnr-299754
Četković Mirjana, Vinje 111/a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnz-299671
Čirić Dejan, Polje cesta VI/2, LjubljanaPolje, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2007.
gns-299628
Čož Sašo, Trdinov trg 4 D, Domžale,
maturitetno spričevalo, Gimnazija in srednja
ekonomska šola Trbovlje in spričevalo 4.
letnika. gnh-299939
Čretnik Aljoša, Cankarjeva 13, Celje,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra v Celju
– gradbinec, izdano leta 1999. gny-299647
Čretnik Aljoša, Cankarjeva 13, Celje,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra v Celju
– gradbinec, izdano leta 2000. gnx-299648
Čretnik Aljoša, Cankarjeva 13, Celje,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra v Celju
– gradbinec, izdano leta 2001. gnw-299649
Delfina Ademi, Teharska cesta 60, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Muta – šivilja,
krojač. gnr-299729
Deželan Tatjana, Velike Brusnice 69/b,
Brusnice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Novo mesto,
izdano leta 1999. gnv-299875
Dijanič Josip, ZPKZ Dob, Slovenska
vas 14, Mirna, spričevalo o zaključnem
izpitu SGTŠ Izola, izdano leta 1983.
gnh-299864
Dolinar Šuštar Marjeta, Grenc 33, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Tehniške tekstilne
šole Kranj, izdano leta 1980. gnj-299691
Dolinar Tim, Celjska cesta 23, Vojnik,
spričevalo 9. razreda OŠ Vojnik, izdano leta
2007. gnw-299874
Dujić Slavka, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine,
izdano leta 1997. gnm-299909
Erjavec Gea, Tkalska ulica 9, Celje,
indeks, št. 32060300, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta v Ljubljani. gne-299767
Fajfar Laura, Knafljev trg 7, Ribnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Splošne in
strokovne gimnazije Ljubljana, izdano leta
2004 in 2005. gnq-299780
Fekonja Borut, Robindvor 19, Uršna
sela, spričevalo 9. razreda OŠ Mirna peč,
izdano leta 2007. gnu-299701
Ferleš Tamara, Prešernova ulica 10,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Celje Center, izdano leta 2006.
gng-299669
Ficko Sabina, Tešanovci 10/b, Moravske
Toplice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta
2007. gny-299797
Florjančič Matjaž, Kajuhova ulica
28, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1998.
gni-299888
Galič Damjan, Janeza Puharja 2, Kranj,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2008. gnu-299951
Garbajs Blaž, Smrjene 105, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2002. gnx-299873

Stran

3370 /

Št.

94 / 3. 10. 2008

Garbajs Miha, Babnogoriška cesta 38,
Škofljica, spričevalo 4. letnika SGGEŠ v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnd-299768
Germadnik
Jernej,
Bele
vode
10/c, Šoštanj, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Šolskega centra Velenje – Poklicna in
tehniška elektro računalniška šola Velenje,
izdano leta 2004. gnr-299904
Germadnik
Jernej,
Bele
vode
10/c, Šoštanj, obvestilo o uspehu 4. letnika
Poklicne in tehniške elektro in računalniške
šole Velenje, izdano leta 2003. gnq-299905
Glinšek Andrej, Škale 142, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Velenju, izdano leta 1996.
gnq-299955
Gorišek Janja, Rudnik 11, Kočevje,
spričevalo Trgovske šole – prodajalec,
izdano leta 2005. gnd-299743
Grabar Jaka, Maistrova 33, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gradbene šole.
gnu-299751
Grdadolnik
Karin,
Ob
Ljubljanici
36/a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani
– ekonomski tehnik, izdano leta 2008.
gnm-299684
Gregorn Dejan, Podjavorškova ulica
7, Celje, spričevalo 3. letnika, Srednja
strokovna in poklicna šola Celje, izdano leta
2007. gng-299940
Halilović Edina, Ul. bratov Rupar 8,
Jesenice, spričevalo Gradbene šole Veno
Pilon v Ajdovščini, izdano na ime Ćenanović
Halid. gng-299640
Harnik Primož, Gasilska ulica 3, Muta,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ravne
na Koroškem – Gimnazija Ravne, izdano
leta 2008. gnp-299810
Hartman Martina, Štefana Kovača 10,
Beltinci, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole v Murski Soboti, izdano leta
1995, 1996 in 1997. gnc-299894
Henigman Mateja, Črešnjice 9/a, Cerklje
ob Krki, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2006. gne-299792
Hertelendi Mihael, Novo Polje, cesta
IV/15, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnh-299764
Hladnik Ine, Ul. Molniške čete 9,
Ljubljana, spričevalo 6. razreda Glasbene
šole Moste (teorija), izdano leta 2002.
gnz-299896
Hladnik Nea, Ul. Molniške čete 9,
Ljubljana, spričevalo 6. razreda Glasbene
šole Moste (teorija in klavir), izdano leta
2004. gnb-299895
Hlaj Tea, Krožna cesta 34, Koper –
Capodistria, potrdilo o opravljeni poklicni
maturi Srednje ekonomske poslovne šole
Koper, izdano leta 2002. gnj-299837
Homec Urška, Studor 5, Gorenja vas,
spričevalo 3., 4. letnika, spričevalo poklicne
mature in obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Srednje gostinske in turistične
šole Radovljica, izdani leta 2004 in 2005.
gnj-299787
Horjak Anuška, Gabrščakova ulica 6,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi,
Gimnazija Moste. gno-299936
Hrastnik Anton, Ravne 108, Šoštanj,
spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole
Velenje, izdano leta 1987. gnp-299956
Hribar Ksenja, Vrhpolje pri Kamniku 243,
Kamnik, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2007 in 2008. gno-299882
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Hrnič Anja, Gosposvetska ulica 11, Kranj,
indeks, št. 18070285, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnp-299631
Hrovat Gašper, Planinska ulica 2, Lesce,
spričevalo 2. in 3. letnika EGSŠ Radovljica,
izdano leta 2006 in 2007. gnl-299860
Hrovat Maja, Zlakova 37, Maribor,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenske
Konjice, izdano leta 2006. gnl-299910
Hrvatin Tina, Kotlje 6, Kotlje, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1993 in 1994. gnm-299738
Humski David, Sv. Ema 20, Podčetrtek,
spričevalo 1. in 2. letnika Strokovne in
poklicne šole Celje – frizer, izdano leta 2003
in 2004. gnb-299670
Inkret Gregor, Zvonarska ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2006. gnk-299661
Jakupović Larisa, Cesta 1. maja 116,
Jesenice, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano
leta 2006. gnd-299643
Jankovec Maja, Novi svet 17, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2007. gnz-299746
Jelušič Luka, II. prekomorske brigade
17/a, Koper – Capodistria, indeks, št.
09050532, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gnk-299686
Jenko Nineta, preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
Domžale. gnr-299929
Jeretin Biteznik Eva, Cesta dveh potokov
7, Dobrova, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1981, izdano na ime
Jeretin Evica. gnr-299704
Jerše Sabina, Marinča vas 13, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2005.
gnd-299668
Jukić Jan, Breg 6, Ljubljana, indeks, št.
2039, izdala Srednja šola za gostinstvo in
turizem Ljubljana. gnn-299758
Jurič Rok, Pregarje 28, Obrov, spričevalo
Šolskega centra Postojna, št. 062-8-610,
izdano leta 2006. gnw-299724
Jusić Bahrudin, Rudnik 2, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani – gradbinec 2, izdano leta 1987.
gni-299663
Kaluder Rok, Celjska cesta 42, Laško,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra v Celju
– smer elektrikar, energetik, izdano leta
2004. gnl-299685
Kesmič Urška, Cesta 24. junija 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2004. gnj-299887
Kladnik Jana, Trata 1, Radomlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta
1995. gnt-299752
Klinc Peter, Košenice 82, Novo mesto,
maturitetno spričevalo 3. in 4. letnika
RIC – Srednje ekonomske šole v Novem
mestu, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
gnf-299716
Kobal Janez, Matjaževa ulica 15,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 2002, 2003 in 2004.
gnp-299781
Kocjančič Andrej, Imenje 5, Moravče,
spričevalo 3. letnika Tehniške gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnp-299756

Kolar Tadej, Škalce 53, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Celju, izdano
leta 1994. gnw-299749
Kolenko Alojz, Turnše 31, Dob, spričevalo
6. razreda OŠ Martina Koželja Dob, izdano
leta 1985. gnr-299808
Kolman Luka, Zelena pot 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2007. gnq-299630
Korc Klavdi, Majde Vrhovnikove 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole. gnr-299733
Koren Katja, Bevkva 39, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 2002 in 2003.
gnv-299750
Korez Marjan, Žibertova ulica 1,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
II.
gimnazije Maribor (Miloša Zidanška), izdano
leta 1982. gnx-299748
Kostelec Jože, Čurile 2/a, Metlika,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni
maturi Srednje šole Črnomelj, izdano leta
2007. gno-299757
Košir Mojca, Ulica Cankarjeve brigade
74, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Vič, izdano leta 1982, izdano na
ime Gornik Mojca. gnx-299823
Kovač Eva, Petelinkarjeva 1, Kisovec,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2004 in 2005. gnt-299877
Kovačič Gregor, Lastine 4/a, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
v Rogaški Slatini – tehnik optik, izdano leta
2006. gnm-299884
Kralj Nina, Velike Lipljene 14, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2002. gnr-299654
Kričaj Jože, Mala Gora 7, Stranice,
spričevalo o končani OŠ Vitanje, izdano leta
1983. gnu-299851
Križaj Staš, Pot na Zali rovt 14, Tržič,
spričevalo od 1. do 4. letnika Ekonomske
gimnazije Kranj, izdano leta 2001 do 2004.
gnz-299700
Križan Janez, Ložnica pri Žalcu 1/a,
Žalec, maturitetno spričevalo Splošne in
strokovne gimnazije Celje, izdano leta 1997.
gnf-299820
Kukovič Zdravko, Kleče 28, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 1989. gng-299890
Kulovec Matic, Jurka vas 34, Straža,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2007. gns-299903
Kumše Janez, Vino 21, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2001. gno-299782
Kunčič Roman, Zabreznica 18/a,
Žirovnica, spričevalo Srednje šole Jesenice
– administrator, izdano leta 2008.
gnj-299737
Kušar Teja, Brilejeva 6, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Ekonomske
šole Ljubljana. gnk-299811
Kuzmič Mihael, Zadružna ulica 27,
Komenda, spričevalo poklicne mature
Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2003.
gnb-299720
Lampret Valerija, Sp. Brežnica 44,
Poljčane, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole v Celju – poslovno komercialna
šola, izdano leta 1995. gnc-299869
Laznik Jan, Pionirska pot 12, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
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šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2006. gnh-299839
Ličen Klemen, Iška 4, Ig, indeks,
št. 21040529, izdala FDV v Ljubljani.
gnd-299818
Ličina Tina, Dobrava 4, Otočec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2008. gnl-299935
Logar Miha, Opekarska ulica 7, Kočevje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2002
in 2003. gnu-299776
Lukač Jernej, Spodnja Rečica 36,
Mozirje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole Celje, izdano leta 1998 in
1999. gnp-299881
Magdič Eva, Sostrska cesta 25, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani,
izdano leta 2007. gnq-299855
Maksić Aljoša, Mlinska pot 22, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2006. gnh-299739
Maksić Aljoša, Mlinska pot 22, Ljubljana,
spričevalo splošne mature Srednje šole
Domžale, izdano leta 2007. gnv-299675
Manojlović Maja, Perovo 9/b, Grosuplje,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo poklicne
mature ŠCPET Ljubljana, izdani leta 2002,
2003 in 2004. gnf-299841
Markič Matic, Celovška cesta 159,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina v Ljubljani, izdano leta 2007.
gns-299803
Maruško Veronika, Ilirska ulica 5, Gornja
Radgona, indeks, št. 32040015, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gno-299657
Matek Tjaša, Radmirje 44, Ljubno ob
Savinji, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Želimlje, izdano leta 2008. gni-299688
Maver Nina, Mala Brda 8, Hruševje,
spričevalo od 1. do 4. letnika Šolskega
centra Postojna, izdano leta 1999–2003.
gny-299772
Mavrič Peter, Šlovrenc 2, Dobrovo v
Brdih, spričevalo Srednje kmetijske šole.
gnt-299902
Merčun Jasna, Bišče 1, Domžale,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina
Ljubljana, izdano leta 2002. gno-299907
Mihorič Daniel, Ilovci 9, Ljutomer, indeks,
št. 23070128, izdala Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. gno-299832
Mlakar Tanja, Zg. Tuhinj 17, Laze v
Tuhinju, spričevalo Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
izdano leta 2008. gnk-299736
Močnik Igor, Mala Lašna 2, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. gnf-299916
Močnik Jana, Mala Lašna 2, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani – slaščičar,
izdano leta 2002, izdano na ime Cerar Jana.
gne-299917
Mofardin Tea, Zg. Škofije 112, Škofije,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomsko
poslovne fakultete v Kopru. gni-299788
Može Šeničar Monika, Dolž Jesenovec
42, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika
Centra biotehnike in turizma Novo mesto,
izdano leta 2005 in 2006. gnm-299834
Možina Alja, Rečiška cesta 18, Bled,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo EGSŠ Radovljica – ekonomska
gimnazija, izdana leta 2008. gny-299722

Mrak Klemen, Železniška ulica 3,
Lesce, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje policijske šole, izdano leta 1999.
gno-299807
Mumlek Lara, Hudourniška pot 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnw-299824
Nosan Tilen, Kolodvorska 9, Ribnica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2008. gnd-299918
Novak Rebeka, Ravno 17, Krško,
indeks, št. 11060172, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnx-299673
Novaković Tatjana, Jakopičeva ulica
2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Roška, izdano leta 2007.
gnx-299948
Obleščak Marko, Hruševje 38, Hruševje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Postojna
– obdelovalec kovin, izdano leta 1997.
gnp-299656
Obleščak Marko, Hruševje 38, Hruševje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1.
letnika Srednje šole Postojna – obdelovalec
kovin. gnq-299930
Ograjšek Teja, Goliev trg 10, Trebnje,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2005. gnk-299636
Ograjšek Žan, Goliev trg 10, Trebnje,
indeks, št. 26108897, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnn-299883
Oprešnik Nataša, Grajski trg 6, Vitanje,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor – smer konfekcijski modelar, izdano
leta 1997. gno-299632
Orel Marjetka, Zaplana 106, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika ŠC – Splošna in
strokovna gimnazija Ljubljana, izdano leta
2006. gnm-299634
Osmanagić Aida, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2003. gnq-299755
Ostanek Katja, Mala Ševnica 4, Trebnje,
spričevalo od 1. do 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Ekonomske šole Novo
mesto. gnm-299659
Ostanek Katja, Mala Ševnica 4, Trebnje,
izkaz o uspehu in vedenju OŠ Trebnje.
gnn-299658
Oven Aleksandra, Verovškova ulica
33, Ljubljana, spričevalo 3., 4. in 5. letnika
Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 2001 in 2006.
gns-299928
Peca Martin, Vodopivčeva 16, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper – umetniška gimnazija, likovna smer,
izdano leta 2006. gnt-299702
Peca Martin, Vodopivčeva 16, Koper
– Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ
Dušana Bordona Koper, izdano leta 2000.
gns-299703
Peček Sandra, Prušnikova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franca
Rozmana Staneta v Šentvidu, izdano leta
2003. gny-299822
Perkić Miljenko, Cesta Jaka Platiše 5,
Kranj, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature SŠOF v Ljubljani, izdano
leta 2000. gni-299763
Petan Primož, Podboršt 6, Šentvid pri
Stični, maturitetno spričevalo Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnw-299949
Peternel Majda, Črnivec 5/b, Brezje,
spričevalo 3. letnika Gradbene tehniške šole

Št.

94 / 3. 10. 2008 /

Stran

3371

v Ljubljani, izdano leta 1976, izdano na ime
Šuštaršič Majda. gnr-299829
Petje Bojan, Šentjanž 62/a, Sevnica,
spričevalo 4. letnika Srednje medijske in
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gny-299672
Piciga Platis Niko, Vojsko 26, Vodice,
indeks, št. 23070724, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnc-299819
Pivk Nina, Jamova 46, Ljubljana, indeks,
št. 42000767, izdala Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje. gnu-299801
Planinc Nejc, Ižanska cesta 270/b,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2003. gnf-299766
Plankl Jernej, Štajnhof 3, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 1994 in 1995.
gnb-299645
Plavec Marko, Slavka Gruma 62, Novo
mesto, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2005. gni-299638
Praščević Jelena, Sorška ulica 1,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2004 in 2005. gng-299840
Pregelj Maja, Zgornja Besnica 10/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2005. gnh-299914
Rakipov Ali, Rojčeva ulica 15, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani, izdana leta 1998. gnl-299660
Rakuljić Daniel, Zaboršt pri Dolu 72C,
Dol pri Ljubljani, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Biotehniškega izobraževalnega
centra v Ljubljani. gnq-299705
Rendulić Anita, Bukovje 9, Postojna,
spričevalo 1. in 2. letnika Cetra strokovnih
šol Ljubljana, izdano leta 1993 in 1994,
izdano na ime Šorli Anita. gns-299753
Ribič Blaž, Strtenica 12, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra v Celju – avtoserviser. gny-299872
Ribič Uroš, Brezje pri Tržiču 1, Tržič,
indeks in diplomo Srednje ekonomske šole
CDI Univerzum Ljubljana, izdana leta 2003.
gnm-299734
Rodica Vlasta, Senožeče 51, Senožeče,
potrdilo o usposobljenosti za natakarja, št.
I/9-N, izdala SGTŠ Izola. gnl-299735
Roglevski Matic, Prečna pot 1, Zagorje
ob Savi, spričevalo GESŠ Trbovlje, izdano
leta 2005. gnt-299727
Romih Tadeja, Mali vrh 21/f, Globoko,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006. gnl-299760
Rožej Helena, Stražišče 8, Prevalje,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec. gng-299665
Semolič Dane, Lavrica, Nebčeva
ulica 24, Škofljica, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2007. gnm-299859
Setinšek Neva, Podkraj pri Velenju
16, Velenje, indeks, št. 01007449,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnn-299833
Skoko Sanja Lucija, Trg 26, Rogatec,
spričevalo 1. in 2. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2005
in 2006. gnn-299708
Skubic Lina, Celovška cesta 189,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2008. gnp-299906
Sluga Ana, Javorje 8, Sežana, obvestilo o
uspehu 1. letnika Srednje šole za farmacijo,
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kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnd-299868
Smajlović Jasmina, Nahtigalova ulica
13, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gni-299813
Stare Samo, Podlubnik 104, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2006, 2007 in 2008.
gnv-299954
Stupar Nenad, Novi svet 15, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnm-299784
Suhadolnik Rok, Lahova pot 11, Ljubljana,
maturitetno spričevalo tehniške gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnj-299762
Sukič Sašo, Sebeborci 102/a, Martjanci,
spričevalo Ekonomske gimnazije, izdano
leta 2007. gnr-299633
Sušnik Graga Avgust, F. M. Paglovca
1, Kamnik, indeks, št. 41040044,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnt-299652
Svete Alenka, Jezero 23, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Boris Kidrič Ljubljana, izdano
leta 1981, izdano na ime Popit Alenka.
gnt-299927
Škrbinc Simona, Stebljevek 4, Laze v
Tuhinju, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Kamniku, izdano leta 2007.
gnk-299861
Šoba Dane, Vodnikova ulica 2, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Tehniške
gimnazije Novo mesto – šolski center,
izdano leta 2002. gnr-299779
Šteharnik Maruša, Mislinjska Dobrava
6, Šmartno pri Slov. Gradcu, indeks,
št. 21080563, izdala FDV v Ljubljani.
gns-299853
Štrukelj Andrej, Gunceljska cesta 47,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Boris Kidrič
Ljubljana, izdano leta 1983. gnv-299775
Šubic Nina, Na vinograd 4, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2004, izdano na ime
Murko Nina. gnq-299730
Šubic Nina, Na vinograd 4, Kranj,
obvestilo o uspehu pri maturi Ekonomske
gimnazije Kranj, izdano leta 2004.
gnp-299731
Tasić Robert, Tbilisijska ulica 28, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Biotehnološki
izobraževalni center v Ljubljani, izdano leta
2006 in 2007. gnn-299908
Tašker Lucija, Spodnje Gorče 16,
Braslovče, spričevalo Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2006. gni-299713
Tiganj Aldijana, Karlovška cesta 19,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ CPI
Cene Štupar Ljubljana, izdano leta 1999.
gnj-299812
Tomažič Matic, Cankarjeva c. 30, Bled,
spričevalo 1. in 2. letnika EGSŠ Radovljica
– ekonomski tehnik, izdano leta 2006 in
2007. gnh-299664
Torlakovič Slavica, Koroška cesta
7, Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju. gnk-299711
Trupina Igor, Hladilniška pot 26 C,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste. gnf-299941
Urbanč Iztok, Podbočje 33/a, Krško,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole v Novem mestu, izdano leta 2003.
gnu-299651
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Urbanč Maruša, Vihre 30, Krško,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006. gnb-299695
Valentinčič Pećanac Majda, Ulica Iga
Grudna 3, Ljubljana, diplomo Šolkega centra
Vojvodina Tolmin, izdana leta 1985, na ime
Valentinčič Majda. gnl-299785
Vasle Jure, Ponikva 31, Žalec, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole kmetijske
mehanizacije, izdano leta 1997 in 1998.
gno-299707
Verhovec Sebastijan, Topilniška ulica 1,
Litija, diplomo Srednje šole za strojništvo,
leto izdaje 1990. gnj-299937
Verlič Aleš, Spodnji Velovlek 24, Ptuj,
spričevalo 4. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2003. gny-299947
Vidmar Barbara, Kotna pot 8/a, Brezovica
pri Ljubljani, potrdilo o opravljeni maturi
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2006. gnn-299858
Volčanšek Mateja, Drožanska cesta
104/a, Sevnica, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Brežice, izdano leta 2005.
gne-299842
Vovk Grega, Cesta revolucije 1,
Jesenice, spričevalo 1. letnika EGSŠ
Radovljica – ekonomski tehnik, izdano leta
2003. gnz-299721
Vožič Sanja, Robindvor 69, Dravograd,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem. gnd-299693
Zajc Manca, Sneberska cesta 117,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2005. gnh-299814
Zakšek Dejan, Pod lipami 2, Celje,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju – komercialni tehnik, izdano leta
2007. gnc-299844
Zohil Tatjana, Potrčeva ulica 4, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem Ljubljana, izdana leta 1985, na ime
Vrečar Tatjana. gnd-299793
Zore Nataša, Čužnja vas 38, Trebnje,
spričevalo o končani OŠ Cene Štupar –
oddelek za odrasle. gnz-299921
Zupančič Anja, Jezero 3, Trebnje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2006. gnw-299774
Zupančič Anja, Jezero 3, Trebnje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2006. gnk-299761
Železnik Boštjan, Sitarjeva c. 25, Litija,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Ljubljana – Bežigrad – strojni
tehnik, izdano leta 2006. gnl-299885
Žlebnik Domen, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2007. gnw-299699
Žmavčič Nataša, Brod 66/a, Novo mesto,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta
2006 in 2007. gnq-299830
Žvegla Iztok, Jurčičeva cesta 17, ŠmarjeSap, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. gnb-299770

Drugo preklicujejo
Ambrožič Andrej, Goriča vas 58,
Ribnica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004588000, izdana 26. 1. 2007 v
Cetis Celje. gnv-299850

Andoljšek Katja, Žlebič 21, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 20202003, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-299789
Anzeljc Anja, Nova vas 88, Nova vas,
študentsko izkaznico, št. 20202009, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu-299676
Babić Valentin, Kočenska ulica 18,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19443796, izdala Ekonomska fakulteta.
gnm-299934
Balas Marko, Agnovo selo 30, Artiče,
študentsko izkaznico, št. 31250098,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gng-299740
Bartolj Marko, Ulica Slavka Gruma 68,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
21070401, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnw-299899
Blagus Rebeka, Bistriška ulica 3,
Radomlje, delovno knjižico. gnf-299866
Bogataj Kristina, Potok 7, Rovte,
študentsko izkaznico, št. 21070937, izdala
FDV v Ljubljani. gnt-299952
Božič Milan, Savinjska 9, Trbovlje,
delovno knjižico, št. 2933, izdala UE
Trbovlje. gnx-299798
Bric Nika, Grablovičeva 26, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnd-299718
Brumec Karina, Ulica 15. maja 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-299892
Bukovec Alja, Rožna dolina cesta
XV/24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
25007114, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gnp-299806
Cafuta
Roman,
Kardeljeva
57,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007354000, izdal Cetis Celje.
gnx-299848
Celestina Franc, Kajuhova ulica 19,
Ljubljana, orožni list, št. OL10978, izdala
Upravna enota Ljubljana. gnm-299809
Curk Matej, Vrhpolje 27, Vipava, delovno
knjižico. gnf-299791
Čosić Luka, Kovorska 55, Tržič, izvod
licence za vozilo Jumper Citroen z reg. št.
KR 54-10Z z veljavnostjo od 7. 11. 2007 do
7. 11. 2012. gny-299697
Damiš Jana, Čedejeva ulica 7, Laško,
študentsko izkaznico, št. 21050121, izdala
FDV v Ljubljani. gns-299828
Davidović Tomi, Ob starem zidovju 13,
Izola – Isola, pooblastilo o usposobljenosti
za iskanje, reševanje in obstanek na morju,
osebno varnost in družbene odgovornosti, št.
KK 575, izdano 12. 7. 2002. gno-299836
Deško Tilen, Šared 53, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnz-299796
Đevenica
Sonja,
Glavarjeva
49,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
43200393, izdala Akademija za glasbo v
Ljubljani. gnr-299629
Fenix transporti, Šerjak Janez s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, dovolilnico CEMT, št.
00519 s pripadajočim CEMT zvezkom, izdala
Obrtna zbornica Slovenije. gny-299655
G.P. Drimkol d.o.o., Vošnjakova ulica 8,
Ljubljana, delovno dovoljenje za delavca Arif
Baškima, št. 04244234279. gnk-299886
Gjerek Gregor, Ribiška pot 12, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 63040038, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnb-299745
Gorenc Ines, Ulica mladih borcev
5, Hrastnik, študentsko izkaznico, št.
01002330, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnv-299800
Gruden Eva, Frankovo naselje 43, Škofja
Loka, delovno knjižico. gns-299678
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Guček Milan, Lažiše 17, Dobje pri
Planini, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004983000, izdana pri Cetis Celje.
gnc-299694
Hadžipašić Adema, Lipoglavska cesta 3,
Šmarje-Sap, delovno knjižico. gni-299938
Hrastar Marko, Kantetova ulica 1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19418879, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-299706
Hribar Matej, Krožna pot 25, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 63990207, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gng-299815
Hrovatič Miha, Slomškova ulica 19,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-299897
Jambrošić Mihael, Seidlova cesta 32,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19470581, izdala Ekonomska fakulteta.
gnn-299933
Jamšek Primož, Glinškova ploščad
23, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20050111, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnu-299826
Jelenc Turist d.o.o., Dolenja vas 78, Selca,
ruske dovolilnice, št. 0442032, 0444040,
0442553 in 0444037. gnn-299683
Jernejčič Tina, Rožna ulica 6, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 21070539, izdala
FDV v Ljubljani. gnp-299681
Ješe Urša, Škofjeloška cesta 86, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 25070047, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnq-299805
Jovančević Danijel, Tržaška cesta 65,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-299804
Juvančič Sara, Dobovec 5, Dobovec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija in
ekonomska šola Trbovlje. gnh-299689
Kadirić Mevledin, Na peči 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gno-299732
Kelvišar Tina, Titova 53/b, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 01099119,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gng-299915
Komprej Marjan, Lampreče 23, Črna
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
23050281, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gns-299953
Koren Rok, Vrunčeva ulica 10, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnf-299666
Korunič Andrej, Selo 9, Prosenjakovci –
Partosfalva, delovno knjižico, št. A 485799,
izdana 10. 8. 2001. gnj-299862
Kos Robert, Ul. Otona Župančiča 18,
Idrija, študentsko izkaznico, št. 19982831,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb-299870
Kovačević Sabina, Vojkova 43, Portorož
– Portorose, študentsko izkaznico, št.
21050975, izdala Fakulteta za družbene
vede. gno-299932
Kozinc Anka, Starograjska 8, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 01004249,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-299835
Kreslin Rok, Jugovo 14, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 63070111, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnu-299876
Kuhar Gregor, Dolnja Prekopa 35,
Kostanjevica na Krki, študentsko izkaznico,
št. 18020366, izdala FF v Ljubljani.
gnt-299852
Lah Lovro, Ljubljanska cesta 54, Celje,
študentsko izkaznico, št. 01004330,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnc-299644

Lebar Špilak Alja, Trg Jožeta Lampreta 2,
Šoštanj, študentsko izkaznico, št. 27005676,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gnb-299920
Libenšek Sonja, Libna 8/d, Krško,
študentsko izkaznico, št. 63070016, izdala
Fakuklteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnz-299696
Ličen Klemen, Iška 4, Ig, študentsko
izkaznico, št. 21040529, izdala FDV v
Ljubljani. gne-299817
Ljuboja Nenad, Clevelandska ulica
21, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63990089, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gng-299765
Ljušić Katarina, Cesta v Mestni log
40/a, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21030377, izdala FDV v Ljubljani.
gnt-299827
Lobe Gregor, Miklavčičeva ul. 5, Kamnik,
delovno knjižico. gnb-299795
Maček Sebastijan, Vrhpolje pri Moravčah
28, Moravče, delovno knjižico. gng-299715
Maksimović Slobodan, Ob žici 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-299926
Manfreda Neža, Mencingerjeva ulica
41, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19359844, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnr-299679
Matajič Jelica, Dolnji Lakoš, Kapeliška
ulica 5, Lendava – Lendva, delovno knjižico.
gng-299790
Mavc Mojca, Hafnerjeva ulica 6A, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 18010255,
izdala Filozofska fakulteta. gnc-299944
Miklavčič Renato, Plemljeva 13,
Ljubljana-Šentvid, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 26293-02916-0/02,
serijska številka 9332 v Kopru, dne 2. 7.
2002, izdala Uprava RS za pomorstvo v
Kopru. gnb-299945
Miklič Srečko s.p., Stranska vas 13,
Žužemberk, digitalno tahografsko kartico
voznika, št. 2070500000342000, izdal Cetis
Celje. gne-299717
Mikulan Siniša, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Mikulin Siniša. gns-299778
Mirtič Manca, Resa 19, Straža,
študentsko izkaznico, št. 20030336, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnv-299725
Mojca Vrh, Rozmanova ulica 24, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 20202372,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnp-299931
Muja
Hasan,
Ižanska
cesta
400/h, Ljubljana, dovolenje za delo, št.
99289815821. gnw-299924
Natek Lucija, Pondor 4/a, Tabor,
študentsko izkaznico, št. 21040620, izdala
FDV v Ljubljani. gne-299742
Nemec Rok, Gostičeva cesta 31,
Radomlje, študentsko izkaznico, št.
23030152, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnh-299889
Novak Rebeka, Ravno 17, Krško,
študentsko izkaznico, št. 11060172, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnw-299674
Pečenik Silvester s.p., Selnica ob Muri
43, Ceršak, licenco, št. 010982 za vozilo
MAN H 37 TGA 35. 440 8x4, reg. št. MB C-3
11T, izdana 2. 2. 2006. gnb-299845
Pečnik Marija, Breg pri Polzeli 72/a,
Polzela, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500003399000, izdal Cetis Celje.
gnm-299709
Pikel Matej, Zavine 8, Kisovec, delovno
knjižico. gnw-299849
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Pinter Branko, Arclinova cesta 1, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 63010108, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnv-299825
Podgaj d.o.o., Loka 2, Loka pri
Žusmu, štampiljko z napisom »PODGAJ«
TRGOVINA IN GOSTINSTVO LOKA PRI
ŽUSMU 2 d.o.o. gnv-299650
Polak Boris, Gor. Novaki 36, Cerkno,
delovno knjižico, reg. št. 216/03, ser. št.
A 567608. gnu-299901
Primc Gašper, Dobovec 54, Dobovec,
študentsko izkaznico, št. 93604555,
izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
gnz-299871
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdila za voznike
Tomanović Ivan, št. 010430-MJ63-32264/2008, Kasumović Edin, št. 009073MJ63-22264/2008 in Djordjević Zoran, št.
010430-BGD63-3-2696/2008. gnq-299680
Pušnik Greta s.p., Ivenca 30,
Vojnik, potrdilo za voznika tujca, št.
005908/AD13-3-11576/2007, izdano na ime
Cvetković Borislav, izdano 4. 12. 2007 do
3. 12. 2008. gnf-299891
Rešetič Petra, Poljska pot 13, Radovljica,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
Jesenice. gnz-299946
Robnik Slavko, Armeško 26, Brestanica,
delovno knjižico. gnc-299794
Sabol Romeo, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-299865
Sakelšek Merita, Sladka gorca 6, Šmarje
pri Jelšah, delovno knjižico, reg. št. 25532,
izdana leta 2001. gnd-299843
Sedmak Luka, Boletova ulica 29,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63010128, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnp-299856
Stare Jure, Zavrh pod Šmarno goro 20,
Ljubljana Šmartno, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Šentvid. gnd-299943
Šabotić & CO d.n.o., Lipoglavska cesta
3, Šmarje-Sap, delovno dovolenje, št.
04244224256, izdano na ime Radalj Fadila.
gnr-299854
Škrbec
Tomaž,
Prežihova
uilica
10/a, Domžale, študentsko izkaznico,
št. 23060545, izdala Strojna fakulteta v
Ljubljani. gnl-299635
Tončič Marinela, Pomjan 18/a, Šmarje,
delovno knjižico. gni-299863
Tušek Matija, Miklavž 48, Miklavž pri
Ormožu, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500005659000. gne-299642
Vecko Pia, Podpeška cesta 240/c,
Notranje Gorice, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljubljani.
gns-299653
Vojščak Žiga, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-299911
Volk Luka, Novi trg 6, Celje, študentsko
izkaznico, št. 93539334, izdala Univerza
v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.
gnv-299900
Volkar Matjaž, Dobeno 64/b, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 21016589, izdala
FDV v Ljubljani. gnj-299662
Vončina Marija, Rudarska 14, Idrija,
delovno knjižico, ser. št. 154310, reg. št.
7470. gng-299690
Vovšek Eva, Plečnikova 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20050379, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-299786
Vuković Nina, Podpeška cesta 151,
Notranje Gorice, študentsko izkaznico, št.
23070271, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnx-299698
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Zadnik Gašper, Stantetova 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 27005389, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gno-299682
Zagorac Martina, Kvedrova 12, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnx-299723
Zavernik Smiljan, Selce 33, Voličina,
delovno knjižico. gns-299728
Zbičajnik Rok, Tomšičeva 10/a, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 23070756,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnd-299893
Zukanović Sanja, Ulica Emilia Driolia
7, Izola – Isola, študentsko izkaznico,
št. 21070297, izdala FDV v Ljubljani.
gnx-299773
Žnidarko Barbara, Lešje 3, Majšperk,
študentsko izkaznico, št. 01005278,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnj-299912
Žokalj Tina, Bevkova 3, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 19947700, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani – poslovna
informatika. gne-299692

VSEBINA

Javni razpisi

3281

Javne dražbe

3316

Razpisi delovnih mest

3327

Druge objave

3330

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

3339

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

3340
3340
3340

Zavarovanja terjatev

3343

Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori

3345
3345
3352
3352
3364
3367
3367
3368

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3369
3369
3369
3372

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
Republike  Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list  Republike
Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

