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Javni razpisi
Ob-8520/08
Sprememba
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo prvega javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa
Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 91 z dne
26. 9. 2008.
V prvem javnem razpisu Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane iz Programa razvoja
podeželja RS 2007–2013 (objava v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 26. 9. 2008):
– se v poglavju VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev, v četrtem odstavku izpusti
zadnji stavek tako, da se odstavek glasi:
»Sredstva se izplačajo na podlagi vloge
upravičenca za izplačilo sredstev.«
– se v poglavju IX. Obravnava vlog in
postopek odobritve, v desetem odstavku izpustita zadnja dva stavka tako, da se
odstavek glasi: »Preverjanje izpolnjevanja
pogojev vloge se izvede po vrstnem redu
uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se
zavrnejo.«
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 572/08

Ob-8536/08

Popravek
V javnem ciljnem razpisu 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), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 3. 10.
2008, je pod točko 9 pomotoma objavljena
letnica 2008. Pravilna letnica je 2009. Besedilo se torej glasi: Dodeljena proračunska
sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009.
Ministrstvo za kulturo
Ob-8550/08
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 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 28. 10. 2008. Besedilo pod točko 10. Odpiranje ponudb se spremeni tako,
da se datum 17. 10. 2008 nadomesti z datumom 29. 10. 2008.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 331-30/2007/13
Ob-8525/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08) (v nadaljevanju: uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februarja 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji,
(UL L št. 280 z dne 24. 10 2007, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1974/2006/ES) in

– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP
2007- 2013), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, za prestrukturiranje reje
prašičev in reje perutnine, za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013,
za prilagoditev na standarde dobrobiti živali na
področju reje prašičev in reje kokoši nesnic, za
prilagoditev na ekološke standarde ter za prestrukturiranje reje prašičev in reje perutnine.
– Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za prestrukturiranje
reje prašičev in reje perutnine, za leto 2009
znaša 10.000.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
PRP 2007–2013-EU, v višini 7.500.000
EUR,
PRP 2007–2013 – slovenska udeležba,
v višini 2.500.000 EUR.
Namen A: za naložbe, namenjene prestrukturiranju reje prašičev, je namenjeno
6.000.000 EUR.
Namen B: za naložbe, namenjene prestrukturiranju reje perutnine, je namenjeno
4.000.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Vse naložbe po tem razpisu morajo biti
zaključene najkasneje do 5. 9. 2011.
II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko
mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Za vlagatelje vlagajo vloge
nosilci kmetijskih gospodarstev.
III. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne na-
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ložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi, ter naložbam, namenjenim izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
v okviru iste vloge ne presega 50.000 EUR
upravičenih stroškov (brez DDV). Kot zahtevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
v okviru iste vloge presega 50.000 EUR
upravičenih stroškov (brez DDV).
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
(oprema za proizvodnjo, krmljenje in izločke) za prirejo mesa in jajc;
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, in
izločke) za nastanitev domačih živali ki niso
vključene v zgornji alinei;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za valjenje in vzrejo piščancev za nadaljnjo rejo za trg;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za skladiščenje živalskih izločkov in njihovo pripravo za trg;
– naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za skladiščenje in
pripravo svežih jajc za trg;
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali perutnine oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi
perutnine.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev: pogoji
za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni
že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je
v nadaljnjem besedilu drugače določeno.
V primeru zahtevnih naložb lahko vlagatelj
pridobi pomoč samo na podlagi največ dveh
odobrenih vlog.
IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev:
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev. Kolikor je vlagatelj kmetija, morajo biti v registru kmetijskih gospodarstev poleg nosilca
kmetije vpisani tudi drugi člani kmetije, ki
delajo na kmetiji.
3. Naložba mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, ki je vezana na gospodarsko vitalnost
kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa.
– Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu;

Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E).
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– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki so že ob vložitvi vloge
gospodarsko vitalna.
– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega
dela, to je na 1 polnovredno delovno moč
(v nadaljevanju: PDM) oziroma na 1 stalno
zaposleno osebo, ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na
zaposlenega, ki je v letu 2007 znašala 6.345
EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina, in sicer z dejanskim
prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in
s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo
takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb (VII. 1.1.2. Podatki o naložbi, Poglavje IV. Utemeljitev naložbe), oziroma iz
poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb (Poglavje IV. Utemeljitev naložbe).
– Kmetijsko gospodarstvo po naložbi ne
sme zmanjševati skupnega prihodka in/ali
skupnega obsega kmetijske pridelave in/ali
storitev s kmetijsko mehanizacijo, predvidenih z naložbo, glede na stanje pred naložbo,
kar mora biti razvidno iz prijavnega obrazca
in iz kontrol, ki se bodo izvajale še nadaljnjih
5 let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa.
– Določilo iz predhodne alineje ne velja
v primeru naložb, namenjenih prilagajanju
standardom dobrobiti živali, zaradi katerih
je vlagatelj prisiljen zmanjšati obseg reje
glede na stanje pred naložbo. V takih primerih se dovoli zmanjšanje skupnega prihodka
in/ali skupnega obsega kmetijske pridelave
v tolikšnem deležu, za kolikor se po naložbi
zmanjša obseg reje glede na stanje pred
naložbo. Za stanje pred naložbo se šteje
stanje na dan oddaje zbirne vloge v letu
2008 oziroma povprečni letni stalež, ki ga je
vlagatelj navedel v vlogi.
– V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in
sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj
za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že
ob predložitvi vloge vsaj 1 stalno zaposleno
osebo za polni delovni čas (velja za pravne
osebe in s.p.).
– Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali druga oblika fizične osebe,
mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati
obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti
vsaj v višini 1 polne delovne moči, od tega
vsaj 0,5 PDM iz naslova opravljanja kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če
vrednost prihodka iz kmetijskih dejavnosti
predstavlja vsaj 3.172,5 EUR. To mora biti
razvidno iz prijavnega obrazca v primeru
enostavnih naložb oziroma iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb.

– Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj
s 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede
na to pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih,
in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); najeta delovna sila (1 PDM);
upokojenec (0,5 PDM); redno zaposlen
izven kmetije (0,5 PDM); dijak ali študent
(0,3 PDM); druge osebe na kmetijskem gospodarstvu (1 PDM). Pri izračunu občasno
najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM
predstavlja 1.800 delovnih ur letno. Za drugo osebo na kmetijskem gospodarstvu, ki
uveljavlja 1 PDM, se prizna oseba v aktivni
življenjski dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti.
4. Naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti s področja okolja, identifikacije
in registracije živali, zdravja ljudi in živali ter dobrega počutja živali, na katere se
nanašajo predpisane zahteve ravnanja iz
Priloge 1 k Uredbi o predpisanih zahtevah
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih
pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št.
34/07, 66/07 in 45/08-Zkme-1), ki veljajo za
takšno naložbo.
– Mladim kmetom, ki so prejeli podporo v skladu z določili uredbe, iz poglavja
IV. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij,
se podpora lahko dodeli tudi za naložbe
za usposobitev za izpolnjevanje obstoječih standardov Skupnosti, če so te naložbe
opredeljene v poslovnem načrtu, na podlagi katerega je mladi kmet prejel podporo
za prevzem kmetije. Obdobje mirovanja za
izpolnitev standardov ne sme preseči 36
mesecev od datuma, ko je mladi kmet prvič
lastniško prevzel kmetijo.
– Seznam minimalnih standardov Skupnosti za posamezno vrsto navedenih
naložb iz poglavja III. tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
5. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
6. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
za kmetijske namene ter nakup pripadajoče
opreme za kmetijsko proizvodnjo), ki niso
v njegovi lasti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po končani naložbi.
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.
– Določila prejšnjih dveh alinei ne veljajo
v primerih, ko je vlagatelj kmetija in so lastniki oziroma solastniki nepremičnin družinski
člani, ki delajo na kmetiji in so skupaj z nosilcem kmetije člani te kmetije.
7. Upravičenec je moral v tekočem
letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo),
kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
kmetijske politike. V primeru, ko je vlagatelj mladi kmet, ki je prejel podporo v skladu z določili uredbe, iz poglavja IV. Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij, in je prevzel
kmetijo v času izven predpisanega roka iz
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prejšnjega stavka, se ta pogoj nanaša na
prejšnjega nosilca kmetije.
8. V primeru, da v tekočem letu še ni bilo
možno na Agencijo posredovati izpolnjenih
osnovnih obrazcev o kmetijskem gospodarstvu (zbirne vloge) iz prejšnje točke, se šteje
oddana zbirna vloga iz predhodnega leta.
9. Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi.
10. Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj 5
let po zadnjem izplačilu sredstev.
11. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje,
da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila
sredstev uporabljal naložbo, za katero so
mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu,
opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim
načrtom.
12. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
13. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
14. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
15. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del
naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz tabele št. 3/3 “Finančna konstrukcija celotne
naložbe na kmetijskem gospodarstvu” iz Prijavnega obrazca.
16. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
17. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30
dni od izdaje odločbe o pravici do sredstev
pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po evropski metodologiji Farm Accountancy Data Network
(v nadaljevanju: FADN) in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo
spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo
teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po
zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega
ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu
za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja
gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po
dejanskih odhodkih, spremljanje finančnih
rezultatov gospodarjenja po metodologiji
FADN ni potrebno.

18. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju
ne sme uvajati bistvenih sprememb ali odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
V nasprotnem primeru je dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi, od dneva
izplačila do dneva vračila.
19. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
20. Kadar prejemnik sredstev dodeljena sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz predpisov in odločbe
o dodelitvi sredstev ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov
ali lažnih prijav, ARSKTRP izda odločbo,
s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
21. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe o vračilu sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
22. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov prvega odstavka 49. člena Zkme-1
naslednjih pet let od dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v roku
ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora
prejeta sredstva vrniti v roku osem dni od
dneva vročitve odločbe za vračilo sredstev,
skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
23. Če upravičenec/prejemnik sredstev
v primeru višje sile ali izrednih okoliščin po
predpisih Skupnosti o razvoju podeželja
o tem obvesti ARSKTRP in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec/prejemnik sredstev to
zmožen storiti, se določbe 22. točke tega
poglavja ne uporabljajo.
24. Po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja se priznavajo naslednji primeri višje
sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
– kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
25. Če upravičenec/prejemnik sredstev
v primeru višje sile ali izrednih okoliščin iz
24. točke tega poglavja, zamudi obveznosti
iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov
in predloži ustrezne dokaze v 10 delovnih
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dneh od dneva, ko je upravičenec/prejemnik
sredstev to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila upravičencu dodeljena
pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena Zkme-1.
26. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Če je vlagatelj kmetija, mora imeti nosilec kmetije poravnane vse obveznosti do
države.
27. Vlagatelj mora biti registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero uveljavlja podporo (velja za pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike).
28. Upravičenec mora izvesti naložbo
v celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma
poslovnim načrtom. V primeru delne odobritve vloge mora upravičenec zagotoviti lastna
sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem
obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti
v celoti.
29. Pogoji za nosilca kmetije:
– Nosilec kmetije mora biti vlagatelj.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetije. Če je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetije davčni zavezanec in vsi računi se
morajo glasiti na ime nosilca kmetije.
30. Upravičenec mora vse naložbe, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za
Program razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani:
www.mkgp.gov.si.
31. Upravičenec je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.
32. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od prejema sredstev.
IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb oziroma sektorje primarne kmetijske pridelave:
a) Naložbe v živinorejo:
1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov v skladu
z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št.
84/05, 39/06 – ZVO-1 – uradno prečiščeno
besedilo in 62/08, v nadaljevanju: Uredba
o mejnih vrednostih), ima zagotovljen odkup
izločkov rejnih živali, oziroma jih predeluje
v okviru lastnega gospodarstva. Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg
letnega vnosa dušika oziroma preračun
v ustrezno obremenitev GVŽ/ha. Pri preračunu količine hranil v živinskih gnojilih, ki se
pridobijo na leto pri reji posamezne vrste domačih živali se upošteva tabele iz Priloge 2
k Uredbi o mejnih vrednostih.
2. Kolikor
kmetijsko
gospodarstvo
z naložbo povečuje obseg živinorejske pro
izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
obremenitev GVŽ/ha.
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3. Minimalna površina za živali mora biti
v skladu s tehnološkimi standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje oziroma
skladna s predpisi s področja zaščite rejnih
živali.
4. Pri naložbah v obnovo obstoječih
objektov za rejo prašičev in rejo perutnine, zgrajenih pred 1. 1. 2004, morajo biti
ti objekti najkasneje do zaključka naložbe
skladni z določbami 44. člena Pravilnika
o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali
in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (Uradni list RS, št. 41/03, 117/04 in
122/07, v nadaljevanju: pravilnik).
5. Upravičenci, ki pridobijo podporo za
naložbe v rejo kokoši nesnic, se obvezujejo,
da bodo najkasneje do zaključka naložbe
ukinili rejo v neobogatenih baterijskih kletkah kot jih določa 39. člena pravilnika.
b) Postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali perutnine oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi perut
nine:
1. Vlagatelj mora priložiti načrt pašnika
oziroma obore s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom tehnologije
paše ter skico pašnika oziroma obore na
orto foto posnetku GERKa.
2. Kolikor se naložba za postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali
oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi nanaša na pašnik, ki posega na gozdno
zemljišče, mora biti za to naložbo pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
3. Za ureditev obore za gojeno divjad
perutnine je potrebno priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje za nezahtevni oziroma
manj zahtevni ali zahtevni objekt. V primeru
ureditve pašnika za rejo perutnine, gradbeno dovoljenje ni potrebno prilagati, če je
višina ograje nižja od 1,5 m.
4. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali perutnine oziroma postavitev
obor za rejo gojene divjadi perutnine v obliki
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju
lastnega materiala, se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede
kmetijski svetovalec specialist za travništvo
ali živinorejo.
c) Prispevki v naravi:
1. Pri izvedbi naložbe se kot upravičen
strošek prizna tudi prispevke v naravi upravičenca, in sicer nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin ali neplačanega prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede na
to, pa se eni osebi ne prizna več kot 1.800 ur
lastnega dela v enem koledarskem letu.
3. Prispevki v naravi ne smejo presegati 50% vseh upravičenih stroškov, za tiste
naložbe, kjer se bo priznal prispevek v naravi. Ne glede na to, pa prispevek v naravi ne sme presegati z računi dokazljive
vrednosti.
4. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
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vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v razpisni dokumenzaciji k temu
javnemu razpisu.
V. Upravičeni stroški:
1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. Predmet podpore javnega razpisa
vključujejo:
– stroške novogradnje ali obnove nepremičnin, to je gospodarskih poslopij in drugih
zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za
kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče
računalniške programske in strojne opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport),
prevoz in njihove montaže ali stroški izvedbe del na mestu samem (stroški materiala,
transporta in opravljenih del);
– pri nakupu opreme se priznajo tudi
stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces;
– prispevek v naravi;
– nakup računalniške programske in
strojne opreme za vodenje kmetijskega gospodarstva;
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta, v deležu upravičenih stroškov za
naložbe iz naslova tega ukrepa, določenem
v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo
15% vseh upravičenih izdatkov načrtovanih
naložb iz naslova tega javnega razpisa.
2. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki nastanejo v obdobju od 1. 1. 2007
do 5. 9. 2011. V primeru, da je naložba že
začeta v predhodnem obdobju se priznajo
stroški, nastali od 1. 1. 2007 dalje. Upravičeni splošni stroški so lahko nastali tudi med
1. 1. 2002 in 1. 1. 2007.
3. Kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se nanašajo na
isto alinejo v seznamu naložb iz poglavja III.
Predmet podpore javnega razpisa.
4. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
5. Naložba mora biti končana pred zadnjim izplačilom sredstev. V okviru tega javnega razpisa, lahko vlagatelj vloži največ
dva zahtevka v okviru iste vloge.
Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka, mora
posamezni zahtevek zajemati posamezen
predmet podpore v celoti in mora predložiti
ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela naložbe.
Kot dokončanje naložbe se štejejo:
– uporabno dovoljenje oziroma vključitev
naložbe v uporabo,
– pri naložbah v zamenjavo kletk za rejo
kokoši nesnic se za dokončanje naložbe
šteje soglasje VURS-a za vselitev hleva.
6. Podpore se ne dodelijo za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije.
7. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
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– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– nakup živali,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– nakup rabljene opreme,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe
za preprečevanje bolezni živali,
– nakup neobogatenih baterijskih kletk,
– preproste nadomestne naložbe.
Kot preproste nadomestne naložbe se
štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo
obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele
z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem,
brez povečanja proizvodne zmogljivosti za
najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Kot temeljno spreminjanje vključene narave proizvodnje ali tehnologije se
šteje tudi prilagoditev na zahteve dobrobiti
živali. Za nadomestno naložbo se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let starega
kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova
kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za
popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti nove stavbe.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Merila
I. Ekonomski vidik naložbe
– Velikost kmetijskega gospodarstva glede na zagotavljanje delovnih
mest
– Prihodek iz podprte kmetijske dejavnosti
– Povečanje obsega prireje oziroma storitev iz podprte kmetijske
dejavnosti
– Razvojna vizija kmetijskega gospodarstva
II. Družbeno socialni vidik naložbe
– Izobrazba vlagatelja
– Starost vlagatelja
III. Regionalni vidik naložbe
– Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij,
glede na indeks razvojne ogroženosti
– Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej
navedenih območjih
IV. Tehnološki vidik naložbe
– Kakovost proizvodov in varnost živil
– Prilagajanje podnebnim spremembam
– Prilagajanje standardom dobrega počutja živali ter varstva okolja
V. Naravovarstveni vidik naložbe
– Okoljska sprejemljivost projekta in kmetijskega gospodarstva
Skupaj
V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne bo priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom
0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno
število točk. Odobrile se bodo samo tiste
vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 18
točk ali več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
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je sledeča: od 40% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 40%
do 60% zagotovi upravičenec.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
3. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe kmetijskih gospodarstev, razen naložb v nakup kmetijske mehanizacije, ki se nahajajo na območjih iz točk
(i), (ii) in (iii) odstavka (a) 36. člena Uredbe
1698/2005/ES, delež sofinanciranja znaša
do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
4. Najmanjši znesek dodeljene podpore
je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je 1.000.000 EUR na vlogo.
Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2.000.000
EUR podpore.
5. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti za posamezno
vrsto naložbe se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
6. V primerih, ko za posamezne vrste
naložb niso opredeljene najvišje priznane
vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti vsaj tri primerljive ponudbe različnih pro
izvajalcev oziroma izvajalcev del, ki jih mora
priložiti zahtevku za izplačilo.
7. Kadar gre za nakup opreme v objektih
in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar mora biti razvidno iz ustreznih
listin (garancijski list, servisna knjiga, izjava
prodajalca ipd.), ki sodijo k tej opremi.
8. Pri izvedbi naložb v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali
perutnine oziroma postavitev obor za rejo
gojene divjadi perutnine v lastni režiji vlagatelja, mora biti predračun za navedene
naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega
svetovalca specialista za živinorejo oziroma
druge osebe, ki ima kmetijsko izobrazbo
najmanj VI. stopnje in 5 let delovnih izkušenj
iz živinoreje.
9. Kolikor je bilo pred oziroma po izdaji
odločbe o pravici do sredstev naknadno
ugotovljeno, da je vlagatelj oziroma upravičenec kršil standarde iz 4. točke podpoglavja IV/1 Splošni pogoji za dodelitev
sredstev, vendar o tem vlagatelj oziroma
upravičenec ni bil seznanjen, se šteje, da
izpolnjuje pogoj iz 4. točke podpoglavja
IV/1 Splošni pogoji za dodelitev sredstev,
če je odpravil kršitev v roku, ki mu ga je
določila ARSKTRP. Kolikor je bilo ugotovljeno, da je vlagatelj oziroma upravičenec
ponovno kršil isto zahtevo istega standarda
v obdobju od vložitve vloge na javni razpis
do izteka petih let po zaključku naložbe,
mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj
z zamudnimi obrestmi.
10. Sredstva se izplačajo na podlagi
zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega
organa in upravičenca z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
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ARSKTRP pri obravnavi zahtevkov za plačilo upošteva tudi določila 31. člena Uredbe
1975/06/ES.
11. Za izplačila v tekočem letu morajo
upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev
poslati na ARSKTRP, od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Če ARSKTRP
upravičencu izda odločbo o pravici do
sredstev z datumom vlaganja zahtevka po
5. 10., se izplačila izvedejo v naslednjem
koledarskem letu.
12. V primeru, da upravičenec zahtevka
ne posreduje v roku, navedenem v odločbi,
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
razlogov, zahtevek ponovno vloži v rokih, ki
veljajo za naslednje tekoče leto, če je pred
iztekom prvotno določenega roka pridobil
soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlogi
se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na
katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec
ni mogel aktivno vplivati so: neugodne vremenske razmere, odpoved pogodbe s strani
dobaviteljev, zamude pri dobavi kmetijske
mehanizacije in strojne ter transportne opreme, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe,
smrt ali dolgotrajna delovna nezmožnost
člana kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM.
13. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za posodabljanje kmetijskih gospodarstev
za prestrukturiranje reje prašičev in reje perutnine, za leto 2009 vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor upravičencev;
– merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– seznam upravičenih stroškov in najvišji
priznani delež prispevka v naravi;
– seznam najvišjih priznanih naložbenih
vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe;
– prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju;
– dokazila.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30, v petek pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko
foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori,
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter
www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni
žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP,
od naslednjega dneva po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS, do naslednjega dneva po zaprtju javnega razpisa, ki se
objavi na spletnih straneh MKGP.
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Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, ki je dostopna
na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni
deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja za
naložbo.
Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev« / enostavne naložbe / zahtevne naložbe, reja prašičev /
reja perutnine.
Na ovojnico napišite KMG-MID številko
vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,
priimek in naslov nosilca kmetije.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog,
ki izpolnjujejo predpisana merila do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. Če je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru,
da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v treh mesecih od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
za dopolnitev. Dopolnjena vloga se uvrsti
na konec seznama prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum
in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne

vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec seznama popolnih vlog ločeno po
posameznih namenih tega javnega razpisa
in dobi zaporedno številko. Ne glede na
določilo predhodnih dveh odstavkov, poziv
k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc
ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali
popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog ločeno po posameznih namenih
tega javnega razpisa. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in
izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz tega javnega razpisa. Odobri se
le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev
po tem javnem razpisu.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od
dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži pisno.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od
izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
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Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP
INFO točka: ARSKTRP
od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.–14.30
ARSKTRP, Dunajska 160,
T: 01/580-77-92
1000 Ljubljana
F: 01/478-92-06

Odgovorna
in kontaktna oseba

Odgovorna
in kontaktna oseba
Odgovorna
in kontaktna oseba
Odgovorna
in kontaktna oseba

Nada Grešak

Odgovorna
in kontaktna oseba

Slavko Petovar

Odgovorna
in kontaktna oseba
Odgovorna
in kontaktna oseba

Simona Hauptman

Odgovorna
in kontaktna oseba

Mojca Krivec

Odgovorna
in kontaktna oseba

Darja Jeriček

Odgovorna
in kontaktna oseba

Michaela Vidič

Odgovorna
in kontaktna oseba

Darja Zadnik

Tatjana Grilc
Felicita Domiter

Zdenka Kramar

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: 9.–11.
KGZS, Zavod Ljubljana,
T: 03/563-43-80
Celovška cesta 135
KGZS, Zavod Kranj,
T: 04/280-46-33
Iva Slavca 1, 4000 Kranj
KGZS, Zavod Ptuj,
T: 02/749-36-39
Ormoška c. 28,
2250 Ptuj
KGZS, Zavod Murska
T: 02/539-14-42
Sobota, Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota
KGZS, Zavod Maribor,
T: 02/228-49-12
Vinarska 14, 2000 Maribor
KGZS, Zavod Novo mesto,
T: 07/373-05-74
Šmihelska 14,
8000 Novo mesto
KGZS, Zavod Celje,
T: 03/490-75-86
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje
KGZS, Zavod Celje,
T: 02/824-69-23
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje
KGZS, Zavod Nova Gorica,
T: 05/335-12-12
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica
KGZS, Zavod Nova Gorica,
T: 05/726-58-17
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

aktrp@gov.si

nada.gresak@lj.kgz.si
tatjana.grilc@kr.kgzs.si
felicita.domiter@kgz-ptuj.si
slavko.petovar@gov.si
simona.hauptman@guest.arnes.si
zdenka.kramar@gov.si
mojca.krivec@ce.kgzs.si
darja.jericek@ce.kgzs.si
michaela.vidic@kvz-ng.si
darja.zadnik@go.kgzs.si

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 093-5/2008/2
Ob-8546/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07, ZIPRS0809-A), Zakona o spremembah Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 58/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
uredbe (ES) št. 1260/1999, Uredbe komisije
(ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999,
Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem
skladu in razveljavitvi Uredbe o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999, Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 (št.
CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007),
Operativnega programa razvoja človeških

Stran

3382 /

Št.

97 / 10. 10. 2008

virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007
SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 41/07) ter sklepa organa upravljanja
o potrditvi instrumenta št. 404-226/2007/19
z dne 6. 10. 2008, Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
horizontalnih mrežnih NVO in
regionalnih NVO stičišč v okviru
prednostne usmeritve: Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij, civilnega
in socialnega dialoga, Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 za leti 2009 in 2010
1. Posredniško telo in izvajalec razpisa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis je namenjen doseganju
ciljev 5.3. prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013: Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij civilnega in socialnega dialoga.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
A) horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij na nacionalni ravni (sklop A):
a) Dejavnosti informiranja, mreženja ter
povezovanja NVO, zagotavljanja podpornih
storitev in svetovanja za NVO, razvoja in
uvajanja novih IKT rešitev za NVO sektor,
usposabljanja za NVO, vzpostavljanja podpornega okolja za boljše delovanje NVO ter
krepitve civilnega dialoga na nacionalni/EU
ravni, promocije NVO sektorja z namenom
ozaveščanja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (medijev, gospodarstva in javne
uprave) o vlogi in pomenu NVS.
b) Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in prostovoljcev horizontalnih mrežnih
NVO na nacionalni ravni z namenom večje
usposobljenosti pri izvajanju splošno koristnih nalog NVO.
B) NVO stičišč na regionalni ravni (sklop
B):
a) Dejavnosti informiranja, mreženja ter
povezovanja NVO, zagotavljanja podpornih
storitev in svetovanja za NVO, razvoja in
uvajanja novih IKT rešitev za NVO sektor,
usposabljanja za NVO, vzpostavljanja podpornega okolja za boljše delovanje NVO ter
krepitve civilnega dialoga na lokalni/regionalni ravni, promocije NVO sektorja z namenom ozaveščanja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (medijev, gospodarstva
in javne uprave) o vlogi in pomenu NVS na
regionalni ravni.
b) Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in prostovoljcev regionalnih NVO
stičišč z namenom večje usposobljenosti pri
izvajanju splošno koristnih nalog NVO.

Projekt = operacija, skladno z
opredelitvijo termina v členu 3(7) Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07).

NVO = nevladna organizacija.

Socialni dialog bo predmet javnih
razpisov od 2010.

NVS = nevladni sektor.
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Upravičene dejavnosti predmetnega javnega razpisa so podrobneje predstavljene
v 4. poglavju.
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in prostovoljcev (dejavnost pod točko b)
pri obeh sklopih) je upravičeno samo v primeru, če upravičenec v vlogi na javni razpis
predvidi tudi izvedbo dejavnosti mreženja,
zagotavljanja podpornih storitev ipd. (dejavnosti pod točko a) pri obeh sklopih).
3. Namen in cilji razpisa
Namen (splošni cilj) razpisa je zagotoviti
podporno okolje za NVO, da bodo aktivno
prispevale k oblikovanju bolj kakovostnih ter
trajnostno naravnanih politik ter promocija
NVS z namenom ozaveščanja širše in posebnih javnosti/ciljnih skupin (medijev, gospodarstva ter javne uprave) o pomenu in
vlogi nevladnih organizacij.
Konkretni cilji razpisa so:
1. podpora horizontalnim mrežam
NVO na nacionalni ravni ter regionalnim
NVO stičiščem, da bodo prispevale k bolj
usklajenemu delovanju NVO na lokalni, regionalni, nacionalni ter EU ravni;
2. podpora horizontalnim mrežam nevladnih organizacij na nacionalni ravni ter
regionalnim NVO stičiščem, da bodo zagotavljale informacije in podporne storitve
za NVO;
3. krepitev sodelovanja NVO v posvetovalnih procesih in povečanje možnosti
vplivanja NVO na javne politike na različnih
ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni, EU);
4. ozaveščanje širše ter posebnih
javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o pomenu in vlogi NVO
v družbi;
5. podpora usposabljanju in izobraževanju zaposlenih in prostovoljcev horizontalnih mrežnih NVO ter NVO stičišč na regionalni ravni.
4. Upravičene dejavnosti
4.1 Upravičene dejavnosti za sklop A:
– Informiranje NVO glede vsebin, ki
zadevajo nevladne organizacije, podpora
mreženju in sodelovanju NVO na nacionalni ravni:
– informiranje o javnih politikah in možnostih vključevanja v postopke odločanja
na nacionalni in EU ravni;
– vzpostavitev in vzdrževanje spletnih
strani;
– priprava in posredovanje informacij
namenjenih obveščanju in informiranju NVO
(npr. e-novice, brošure, publikacije, …);
– organizacija in izvedba srečanj in
drugih dogodkov NVO z namenom mreženja in pridobivanja novih članov, partnerjev;
– predstavitve in prenos dobrih praks
povezovanja, sodelovanja, informiranja
NVO (tudi iz drugih držav) ipd.
– Zagotavljanje storitev in svetovanja za
NVO ter razvoj in uvajanje novih IKT rešitev
v NVO sektor:
– finančno, računovodsko, pravno
svetovanje s poudarkom na pravni pomoči
s področja delovanja NVO;
– svetovanje pri pripravi in izvajanju
projektov;
– razvoj in uvedba novih spletnih
aplikacij ter novih informacijsko-komunikacijskih orodij z namenom izgradnje celovitega sistema informiranja, sodelovanja ter
povezovanja NVO (nova e-participativna
orodja, spletne aplikacije za iskanje part
nersk ih organizacij, nadgradnja obstoječih
aplikacij ipd.);

– prenos in uvajanje dobrih praks (tudi
iz tujine), uvajanje novih IKT rešitev za NVO
sektor (npr. razvoj in uvajanje odprtokodnih
programov za NVO) ipd.
– Priprava in izvedba usposabljanj in izobraževanj za povečanje učinkovitosti in kakovosti delovanja ter inovativnosti v NVO:
– vodenje in neprofitno upravljanje
organizacij (strateško načrtovanje, pridobivanje sredstev, finančno upravljanje, pravni
vidiki, trženje ...);
– projektni management (priprava in
izvajanje projektov);
– komuniciranje in odnosi z mediji;
– vodenje kampanj (campaining), vodenje skupinskih procesov (moderiranje),
tehnike pogajanj;
– teamsko delo in reševanje konfliktov
(mediacija);
– računalniško opismenjevanje;
– krepitev veščin za vključevanje v civilni dialog ipd.
– Vzpostavljanje podpornega okolja za
boljše delovanje NVO ter krepitev civilnega
dialoga na nacionalni in EU ravni:
– oblikovanje in uveljavljanje temeljnih
standardov delovanja NVO (npr. oblikovanje
in uveljavitev kodeksa ravnanja v NVO);
– oblikovanje predlogov in modelov
za opredelitev statusa in vloge prostovoljcev, oblikovanje in uveljavljanje modelov za
učinkovit nabor ter usmerjanje prostovoljcev, promocija kodeksa prostovoljnega dela
v NVO ipd.;
– spodbujanje stimulativnega okolja
za delovanje NVO (organizirana in sistematična priprava podlag ter predlogov za
potrebne spremembe statusne, področne
ter davčne zakonodaje, ki ureja delovanje
NVO na nacionalni ter EU ravni, oblikovanje
ter uveljavljanje modelov samofinanciranja
NVO ipd.) – Pri pripravi podlag ter predlogov sprememb zakonodaje je upravičena
le priprava strokovnih podlag in predlogov
sprememb/dopolnitev tistih predpisov (zakonov, pravilnikov, navodil ipd.), ki sistemsko
urejajo delovanje in financiranje nevladnih
organizacij;
– razvoj ter pilotna izvedba novih/inovativnih mehanizmov za krepitev civilnega
dialoga na nacionalni ravni, prenos in promocija dobrih praks (tudi iz tujine) za vzpostavljanje podpornega okolja za NVO ter
krepitev civilnega dialoga;
– analitična dejavnost za krepitev civilnega dialoga (razvoj analitičnih orodij/metodologij za spremljanje/monitoring vključevanja NVO v procese priprave in oblikovanja
javnih politik, spremljanje/monitoring vključevanja NVO ipd.).
– Promocija NVO sektorja z namenom
ozaveščanja splošne in posebnih javnosti/ciljnih skupin (medijev, gospodarstva ter
javne uprave) o vlogi in pomenu nevladnega
sektorja:
– načrtovanje in izvedba različnih
promocijskih kampanj in drugih dogodkov
z namenom vzpostavljanja sodelovanja posebnih javnosti/ciljnih skupin (gospodarstva,
javne uprave, medijev) z nevladnim sektorjem, spodbujanje donatorstva ipd;
– razvoj novih NVO medijev na nacionalni ravni ipd.
Pod dejavnostjo promocije NVO sektorja
so upravičene tiste promocijske dejavnosti,
ki so namenjene promociji NVO sektorja do
splošnih in posebnih javnosti/ciljnih skupin
in ne promocija upravičencev ali sofinan-
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ciranih projektov (npr. izvedba novinarskih
konferenc za promocijo projekta ipd.).
4.2 Upravičene dejavnosti za sklop A –
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
in prostovoljcev horizontalnih mrež NVO na
nacionalni ravni z namenom večje usposobljenosti pri izvajanju splošno koristnih
nalog NVO
– Udeležba zaposlenih in prostovoljcev
horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni
na izobraževanjih in usposabljanjih iz nasled
njih področij:
– pridobivanje sredstev (t.i. »fundraising«);
– strateško načrtovanje;
– vodenje in upravljanje NVO;
– finančno načrtovanje, računovodstvo;
– krepitev veščin za sodelovanje v civilnem dialogu (vodenje skupinskih procesov, mediacija, tehnika pogajanj ipd.);
– komunikacija in sodelovanje z mediji;
– uporaba IKT tehnologij in orodij;
– projektni menedžment (priprava in
izvajanje projektov, priprava vlog na različne
nacionalne in EU razpise, poročanje o izvajanju projektov);
– analiza politik in t.i. stakeholders
management,
– javno naročanje, javne finance,
upravni postopki in delovanje državne uprave, evropskih institucij ipd.
Upravičenec mora z zaposlenim ali prostovoljcem, ki bo napoten na usposabljanje/izobraževanje skleniti poseben sporazum/pogodbo o izobraževanju in v njej
določiti obveznosti zaposlenega oziroma
prostovoljca do upravičenca, ki predvideva tudi prenos pridobljenih znanj na druge NVO. Do usposabljanj/izobraževanj
so upravičeni le prostovoljci, ki sodelujejo
(opravljajo naloge) za upravičenca – tj. horizontalno mrežno nevladno organizacijo na
nacionalni ravni.
Za napotitev prostovoljcev na usposabljanje/izobraževanje mora upravičenec izvesti notranji postopek izbora prostovoljcev.
Postopek izbora prostovoljcev mora biti javen in transparenten. Upravičenec bo ob
poročanju obvezan posredniškemu telesu
predložiti obrazložitev opravljenega postopka in izbire prostovoljca.
4.3 Upravičene dejavnosti za sklop B:
– Informiranje NVO glede vsebin, ki zadevajo nevladne organizacije, podpora mreženju in sodelovanju NVO na lokalni in regionalni ravni:
– informiranje o javnih politikah in možnostih vključevanja v postopke odločanja
na lokalni in regionalni ravni;
– vzpostavitev in vzdrževanje spletnih
strani;
– priprava in posredovanje informacij
namenjenih obveščanju in informiranju NVO
(npr. e-novice, brošure, publikacije, ...);
– organizacija in izvedba srečanj in
drugih dogodkov NVO z namenom mreženja in pridobivanja novih članov, partnerjev;
– predstavitve in prenos dobrih praks
povezovanja, sodelovanja, informiranja
NVO (tudi iz tujine) ipd.
– Zagotavljanje storitev in svetovanja za
NVO ter razvoj in uvajanje novih IKT rešitev
v NVO sektor:
– finančno, računovodsko, pravno
svetovanje s poudarkom na pravni pomoči
s področja delovanja NVO;

– svetovanje pri pripravi in izvajanju
projektov ipd.;
– razvoj in uvedba novih spletnih aplikacij ter novih informacijsko-komunikacijskih orodij z namenom izgradnje celovitega
sistema informiranja, sodelovanja ter povezovanja NVO (nova e-participativna orodja, spletne aplikacije za iskanje partnerskih
organizacij, nadgradnja obstoječih aplikacij
ipd.);
– prenos in uvajanje dobrih praks (tudi
iz tujine), uvajanje novih IKT rešitev za NVO
sektor (npr. razvoj in uvajanje odprtokodnih
programov za NVO) ipd.
– Priprava in izvedba usposabljanj in izobraževanj za povečanje inovativnosti, učinkovitosti in kakovosti delovanja NVO:
– vodenje in neprofitno upravljanje
organizacij (strateško načrtovanje, pridobivanje sredstev, finančno upravljanje, pravni
vidiki, trženje ...);
– projektni management (priprava in
izvajanje projektov);
– komuniciranje in odnosi z mediji;
– vodenje kampanj (campaining), vodenje skupinskih procesov (moderiranje),
tehnike pogajanj;
– teamsko delo in reševanje konfliktov
(mediacija);
– računalniško opismenjevanje;
– krepitev veščin za vključevanje v civilni dialog ipd.
– Vzpostavljanje podpornega okolja za
boljše delovanje NVO ter krepitev civilnega
dialoga na lokalni in regionalni ravni:
– oblikovanje in uveljavljanje temeljnih standardov delovanja NVO;
– spodbujanje stimulativnega okolja
za delovanje NVO na lokalni in regionalni
ravni (organizirana in sistematična priprava
podlag ter predlogov za potrebne spremembe predpisov, ki urejajo delovanje NVO na
lokalni/regionalni ravni ipd.) – Pri pripravi
podlag ter predlogov sprememb predpisov
je upravičena le priprava strokovnih podlag in predlogov sprememb/dopolnitev tistih predpisov (odlokov, pravilnikov, navodil
ipd.), ki sistemsko urejajo delovanje in financiranje nevladnih organizacij;
– razvoj ter pilotna izvedba novih/inovativnih mehanizmov za krepitev civilnega
dialoga na lokalni in regionalni ravni, prenos
in promocija dobrih praks (tudi iz tujine) za
vzpostavljanje podpornega okolja za NVO
ter krepitev civilnega dialoga;
– analitična dejavnost za krepitev civilnega dialoga (razvoj analitičnih orodij/metodologij za spremljanje/monitoring vključevanja NVO v oblikovanje in izvajanje javnih
politik na lokalni in regionalni ravni, spremljanje/monitoring vključevanja NVO v procese priprave in oblikovanja politik);
– promocija dobrih praks (tudi iz tujine) ipd.
– Promocija NVO sektorja z namenom
ozaveščanja splošne in posebnih javnosti/ciljih skupin (medijev, gospodarstva ter
javne uprave) o vlogi in pomenu nevladnih
organizacij na lokalni/regionalni ravni:
– načrtovanje in izvedba različnih promocijskih kampanj in drugih dogodkov z namenom vzpostavljanja sodelovanja posebnih javnosti (gospodarstva, javne uprave,
medijev) z nevladnim sektorjem, spodbujanje donatorstva ipd.
– razvoj novih NVO medijev na lokalni
in regionalni ravni.
Pod dejavnostjo promocije NVO sektorja
so upravičene tiste promocijske dejavnosti,
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ki so namenjene promociji NVO sektorja do
splošnih in posebnih javnosti/ciljnih skupin
in ne promocija upravičencev ali sofinanciranih projektov (npr. izvedba novinarskih
konferenc za promocijo projekta ipd.).
4.4 Upravičene dejavnosti za sklop B –
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
in prostovoljcev regionalnih NVO stičišč
z namenom večje usposobljenosti pri izvajanju splošno koristnih nalog NVO:
– Udeležba zaposlenih in prostovoljcev
regionalnih NVO stičišč na izobraževanjih in
usposabljanjih iz naslednjih področij:
– pridobivanje sredstev (t.i. »fundraising«);
– strateško načrtovanje;
– vodenje in upravljanje NVO;
– finančno načrtovanje, računovodstvo;
– krepitev veščin za sodelovanje v civilnem dialogu (vodenje skupinskih procesov, mediacija, tehike pogajanj ipd.);
– komunikacija in sodelovanje z mediji;
– uporaba IKT tehnologij;
– projektni menedžment (priprava in
izvajanje projektov, poročanje o izvajanju
projektov, evalvacija);
– analiza politik in t.i. stakeholders
management;
– javno naročanje, javne finance,
upravni postopki in delovanje državne uprave, evropskih institucij ipd.
Upravičenec mora z zaposlenim ali prostovoljcem, ki bo napoten na usposabljanje/izobraževanje skleniti poseben sporazum/pogodbo o izobraževanju in v njej
določiti obveznosti zaposlenega oziroma
prostovoljca do upravičenca (ki predvideva tudi prenos pridobljenih znanj na druge NVO). Do usposabljanj/izobraževanj
so upravičeni le prostovoljci, ki sodelujejo
(opravljajo naloge) za upravičenca tj. regionalno NVO stičišče.
Za napotitev prostovoljcev na usposabljanje/izobraževanje mora upravičenec izvesti notranji postopek izbora prostovoljcev.
Postopek izbora prostovoljcev mora biti javen in transparenten. Upravičenec bo ob
poročanju obvezan posredniškemu telesu
predložiti obrazložitev opravljenega postopka in izbire prostovoljca.
5. Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih
morajo prijavitelji izpolnjevati
5.1 Sklop A – podpora projektom horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij na
nacionalni ravni
Upravičeni prijavitelji za sklop A so:
– horizontalne mrežne nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki združujejo
nevladne organizacije iz različnih vsebinskih
področij delovanja, s ciljem zagotavljanja
podpore na področju informiranja, povezovanja, sodelovanja, izobraževanja, promocije, zagotavljanja različnih vrst tehnične in
strokovne pomoči ter aktivnosti pri reševanju širših vprašanj, ki zadevajo NVO sektor,
kot so pravni okvir za delovanje NVO, financiranje NVO, zaposlovanje v NVO sektorju in civilni dialog ter izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so pravne osebe, ustanovljene in
delujejo kot društvo, (zasebni) zavod ali
ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih
koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih
organov oblasti, političnih strank ali gospodarskih organizacij;
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– se ne ukvarjajo z uresničevanjem
gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju, v dobrobit širše
družbe;
– njihovi člani so nevladne organizacije z različnih vsebinskih področij delovanja;
– za stroške ki so predmet sofinanciranja, niso pridobili pomoči iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU (dvojno financiranje).
Neupravičeni prijavitelji na javni razpis
za sklop A so:
– pravne osebe ustanovljene kot javni
zavodi;
– vsebinske/področne mrežne nevladne
organizacije, ki združujejo nevladne organizacije s posameznih vsebinskih področij
delovanja (na primer: mreže NVO s področja kulture, s področja zdravja, varovanja
okolja, človekovih pravic), oziroma je njihovo delovanje omejeno na določeno ciljno
skupino (na primer: športnike, invalide);
– nevladne organizacije, katerih člani so
posamezniki in ne nevladne organizacije.
Upravičenci morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev
in dokazil (prilog), v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
5.2 Sklop B – podpora projektom regionalnih NVO stičišč
Upravičeni prijavitelji za sklop B so:
– nevladne organizacije s sedežem v eni
izmed 12 statističnih regij v skladu s klasifikacijo NUTS III (Pomurska, Podravska,
Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška,
Goriška, Obalno-kraška), ki:
– izkažejo interes lokalnih nevladnih
organizacij za mrežno povezovanje na regionalni ravni v okviru prijavljenega projekta (dokazilo: izjave nevladnih organizacij
o podpori regionalnemu stičišču, obrazec
št. 10 razpisne dokumentacije)
– z ustanovnim ali drugim ustreznim
aktom dokažejo, da delujejo z namenom razvoja filantropije, partnerskega sodelovanja,
povezovanja ter razvoja nevladnih organizacij na območju statistične regije oziroma na
območju najmanj dveh občin;
– bodo izvajale projekt v statistični regiji, v kateri so registrirane (dokazilo: Izjava
prijavitelja o izvajanju projekta v statistični
regiji, v kateri so registrirani, obrazec št. 4
razpisne dokumentacije)
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ustanovljene in
delujejo kot društvo, (zasebni) zavod ali
ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih
koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih
organov oblasti, političnih strank ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem
gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju, v dobrobit širše
družbe;
– za stroške, ki so predmet sofinanciranja, niso pridobile pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz
sredstev EU (dvojno financiranje).
Neupravičeni prijavitelji na javni razpis
za sklop B so:
– pravne osebe ustanovljene kot javni
zavodi.
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Upravičenci morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev
in dokazil (prilog), v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
6. Dodatni pogoji za upravičence vezani
na izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2A (Ur. l.
RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08);
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020;
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem projekta (skladno s 55.
členom Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES);
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU dostop do dokumentacije o projektu;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili
organa upravljanja, posredniškega telesa
ter 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št.
1828/2006 z dne 8. 12. 2006;
– obveščati posredniško telo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bi prišlo do bistvenih sprememb
na projektu v skladu s 57. členom Uredbe
Sveta EU št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006;
– v primeru ugotovitve o nenamenski
porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali o dvojnem financiranju projekta s strani drugih proračunskih virov RS
ali EU, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor projektov se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga.
Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih
sredstev za javni razpis:
Vir razpisanih sredstev (v EUR)
Namenska sredstva Evropskega
socialnega sklada (85%) – PP 6857
Namenska sredstva slovenske udeležbe
(15%) – PP 6996
Skupaj

Leto 2009
1.252.900,00

Leto 2010

Skupaj

1.411.170,00 2.664.070,00

221.100,00
249.030,00
470.130,00
1.474.000,00 1.660.200,00 3.134.200,00

Namenska sredstva EU, opredeljena
v Operativnem programu razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
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sredstva slovenske udeležbe (državnega
proračuna Republike Slovenije – Ministrstva
za javno upravo) pa 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta.
V skladu s 34. členom Uredbe št.
1083/2006/ES bo uporabljeno t.i. dopolnilno
financiranje. Pri tem financiranje upravičenih
stroškov, ki vsebinsko sodijo v obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj
(nakup IKT opreme) ne sme preseči 9%
upravičenih stroškov projekta.
Okvirna skupna vrednost financiranja po
posameznih sklopih javnega razpisa:
Sklop
Sklop A
Sklop B
Skupaj

Leto 2009
282.000,00
1.192.000,00
1.474.000,00

Leto 2010
308.600,00
1.351.600,00
1.660.200,00

Skupaj
590.600,00
2.543.600,00
3.134.200,00

Ministrstvo bo sredstva, dodeljena upravičencem za leto 2009, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2009, sredstva dodeljena za leto 2010 pa v letu 2010, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje
pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva, upravičencem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se
upravičenec ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje
pravico, da kolikor za posamezen sklop ne
bo predloženih ustreznih prijav (glede na zastavljena merila ocenjevanja), lahko finančna sredstva preusmeri na drug sklop.
7.1 Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt
Sklop A:
– Najnižja višina zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projektov je 80.000,00 € (skupaj za leti 2009 in 2010).
– Najvišja višina zaprošenih sredstev za
sofinanciranje je 360.000,00 € (skupaj za
leti 2009 in 2010).
Od tega: za usposabljanje/izobraževanje
zaposlenih in prostovoljcev upravičenca do
36.000,00 € (skupaj za leti 2009 in 2010).
Sklop B:
– Najnižja višina zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projektov je 80.000,00 € (skupaj za leto 2009 in 2010).
– Najvišja višina zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov je 260.000,00 €
(skupaj za leti 2009 in 2010).
Od tega za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in prostovoljcev upravičenca do 36.000,00 € (skupaj za leti 2009 in
2010).
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
do sofinanciranja.
8. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2009 in 2010.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v letih 2009 in 2010 oziroma
v plačilnih rokih, kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali
in bodo plačani v obdobju od 1. 1. 2009 do
31. 10. 2010.
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Rok za izstavitev končnega zahtevka za
izplačilo je 10. 11. 2010.
9. Delovni kapital za izvedbo projekta:
upravičenci bodo po podpisu pogodbe prejeli delovni kapital v pogodbeno določenem
obsegu sredstev slovenske udeležbe (15%
pogodbeno določene vrednosti projekta).
Izplačilo delovnega kapitala bodo morali
kriti nastali upravičeni stroški pri izvajanju
projekta. Podrobnejši način izplačevanja
delovnega kapitala in povračilo le-tega je
opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta ter so bili
predvideni v pogodbi o sofinanciranju, in
sicer:
1. plače in drugi stroški dela zaposlenih
na projektu:
– vsi stroški dela (II. bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki delojemalca
in delodajalca);
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela itd.);
– nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč);
2. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih
storitvah) na primer:
– vodenje in druga dela neposredno na
projektu;
– stroški izvajalcev usposabljanj/izobraževanj, predavateljev;
– stroški priprave analiz, strokovnih podlag ipd.;
– stroški izvajalcev svetovanj za NVO;
– stroški članarin v mednarodnih mrežah, če so vezane na projekt in nujne za
izvedbo projekta;
– stroški organizacije (npr. najem prostorov) srečanj, dogodkov;
– stroški priprave in tiska gradiv;
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na srečanjih, delavnicah, usposabljanjih
za NVO;
– stroški oglaševalskih in promocijskih
aktivnosti: stroški oblikovanja, priprave na
tisk, tiska in distribucije ipd.;
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oglasov, objav, naznanil,
oddaj oziroma zakupa medijskega prostora
ipd.;
– izdelave in vzdrževanja spletnih strani;
– obdelave člankov v medijih;
– stroški izvedbe novinarskih konferenc;
– stroški nabave nalepk, izdelave promocijskih panojev, zastav(ic);
– nematerialne investicije oziroma neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup in
vzdrževanje neopredmetenih dolgoročnih
sredstev, ki vključujejo programsko opremo,
patente, licence, know-how ali nepatentirano tehnično znanje);
3. stroški izobraževanja in usposabljanja
za zaposlene in prostovoljce horizontalnih
mrežnih NVO na nacionalni ravni in regionalnih NVO stičišč:
– plačilo izobraževanja/usposabljanja
– šolnine, kotizacije;
– dnevnice;
– potni stroški in stroški nastanitev;
4. informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) – največ do 9% vseh upravičenih
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stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 bo za ta namen uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje:
– računalniška oprema, optični čitalci, digitalna avdio-video oprema ipd.
Nakup IKT opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta nujno potrebna za doseganje ciljev projekta.
V primeru, da upravičenec predvidi nakup
istovrstnega IKT artikla (npr. dodatni računalnik, tiskalnik ipd.), za katerega so mu bili
stroški nakupa povrnjeni na podlagi pogodbe
o sofinanciranju projekta po Javnem razpisu za sofinanciranje projektov horizontalnih
mrežnih NVO in regionalnih NVO stičišč (Ur.
l. RS, št. 03/08), mora v obrazcu Specifikacija
predvidene IKT opreme (obrazec št. 8 razpisne dokumentacije) podati natančno obrazložitev za nakup dodatne IKT opreme.
5. posredni stroški namenjeni kritju stroškov telekomunikacij (telefon, internet),
elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev,
upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega inventarja, najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih
oseb ipd. – pavšal v višini 10% vseh upravičenih stroškov projekta.
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Upravičenec bo moral nastale stroške
na projektu dokazati s predložitvijo originalnih računov, pogodb, drugih računovodskih
listin enake dokazne vrednosti ter dokazil
o plačilu, ki se neposredno nanašajo na
izvedeno dejavnost ter dokazil v postopkih
izbire zunanjih izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2A).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter navodilih posredniškega telesa
za poročanje in dokazovanje stroškov, ki so
del razpisne dokumentacije ter navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških.

Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo
so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju.
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne
predstavlja državne pomoči.
10.1 Neupravičeni stroški
Za predmetni javni razpis so neupravičeni naslednji stroški:
– davek na dodano vrednost;
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev;
– stroški nakupa IKT opreme, ki presega
9% upravičenih stroškov projekta;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– posredni stroški, če presegajo vrednost
10% upravičenih stroškov projekta;
– stroški obresti na dolgove;
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (državnega proračuna Republike
Slovenije, lokalni proračunov, drugih virov
EU) (dvojno financiranje);
– stroški nakupa vinjet Republike Slovenije;
– drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju.
Neupravičene stroške krije upravičenec
sam.
11. Prihodki projekta
Upravičenec mora spremljati ter posredniškemu telesu prikazovati prihodke projekta. Če bodo pri izvajanju projekta ustvarjeni prihodki, bo Ministrstvo za javno upravo,
za višino ustvarjenih prihodkov, znižalo višino upravičenih stroškov tj. višino zahtevka
za izplačilo.
12. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele
in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Skupaj lahko upravičenec
doseže 100 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji.

12.1 Splošni merili za oba sklopa:
Merilo

Opis

Ocena

Skladnost s cilji prednostne usmeritve
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga

Rezultati projekta bodo prispevali h krepitvi in razvoju
nevladnega sektorja v celoti, kar pomeni, da rezultati
projekta niso usmerjeni v reševanje neposrednih potreb
posamičnih nevladnih organizacij. Projekt bo pozitivno
prispeval k doseganju ciljev prednostne usmeritve.

DA

NE

Vpliv na trajnostni razvoj in enake možnosti

Projekt ima pozitiven oziroma nevtralen vpliv na spodbujanje
trajnostnega razvoja in enakih možnosti.

DA

NE

Merila ocenjevanja za sklop A:
Maksimalno št.
točk

Merilo

Opis

Strateške usmeritve razvoja horizontalne
mreže za
2008–2013

Opredelitev vizije, dejavnosti in dolgoročnih ciljev prijavitelja.
Skladnost s potrebami NVO na nacionalni ravni. Razvoj
novih rešitev, nadgradnje ali izboljšav na področju delovanja
in sodelovanja nevladnega sektorja v Sloveniji. Opredelitev
ključnih deležnikov in ciljnih skupin, načrt komuniciranja.

15

Dispozicija projekta – delovni načrt

Opredelitev dejavnosti in metod dela, rezultatov projekta,
načrt obveščanja in informiranja javnosti o projektu.
Načrt usposabljanja/izobraževanja zaposlenih oziroma
prostovoljcev upravičenca.

35

Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta

Finančni načrt, utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.

15
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Maksimalno št.
točk

Merilo

Opis

Število članov v mreži

Število NVO vključenih v mrežo.

15

Reference prijavitelja (pravne osebe) in
vodje projekta

Reference prijavitelja in vodje projekta pri izvajanju
primerljivih projektov v obdobju 1. 1. 2003–31. 8. 2008

10

Finančna in kadrovsko-organizacijska
sposobnost prijavitelja

Prihodek za obdobje 1. 1. 2007–31. 8. 2008, število osebja
zaposlenega za polni in/ali skrajšani delovni čas v letu 2008
– stanje na dan 31. 8. 2008, prostovoljci, vključenost/članstvo
v mednarodnih mrežnih NVO v letu 2008 – stanje na dan
31. 8. 2008.

10

Skupaj:

100

12.2 Merila ocenjevanja za sklop B
Merilo

Opis

Maksimalno št.
točk

Strateške usmeritve razvoja regionalnega
NVO stičišča za obdobje 2008–2013

Opredelitev vizije, dejavnosti in dolgoročnih ciljev prijavitelja.
Skladnost s potrebami NVO na regionalni ravni. Razvoj
novih rešitev, nadgradnje ali izboljšav na področju delovanja
in sodelovanja nevladnega sektorja na lokalni/regionalni
ravni. Opredelitev ključnih deležnikov in ciljnih skupin, načrt
komuniciranja.

15

Dispozicija projekta – delovni načrt

Opredelitev dejavnosti in metod dela, rezultatov projekta,
načrt obveščanja in informiranja javnosti o projektu.
Načrt usposabljanja/izobraževanja zaposlenih oziroma
prostovoljcev upravičenca.

35

Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta

Finančni načrt, utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.

15

Podpora v regiji

Izjave o podpori regionalnemu NVO stičišču ter priznavanju
koordinativne vloge le-tega.

15

Reference prijavitelja (pravne osebe) in
vodje projekta

Reference prijavitelja (pravne osebe) ter vodje projekta pri
izvajanju primerljivih projektov v obdobju 1. 1. 2003–31. 8.
2008

10

Finančna in kadrovsko-organizacijska
sposobnost prijavitelja

Prihodek za obdobje 1. 1. 2007–31. 8. 2008, število osebja
zaposlenega za polni in/ali skrajšani delovni čas – stanje
na dan 31. 8. 2008, prostovoljci, vključenost v mrežne NVO
– stanje na dan 31. 8. 2008.

10

Skupaj:

100

13. Ocenjevanje vlog
Ministrstvo za javno upravo bo izbralo
predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in skladno
s to objavo in razpisno dokumentacijo za
predmetni javni razpis.
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik Ministrstva za javno upravo.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo,
na predlog strokovne komisije, s sklepom,
odločil predstojnik Ministrstva za javno upravo.
Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki:
– bodo prispele pravočasno, na način
določen v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– bodo izpolnjevale osnovne pogoje razpisa (glej poglavje 5.);
– jih bodo predložili upravičeni prijavitelji.
Strokovna komisija bo, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste pro-

jektov za sofinanciranje – posebej za vsak
sklop. Za sofinanciranje bodo predlagani
projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na podlagi ocenjevanja dosežejo
skupaj najmanj 50% vseh možnih točk), do
porabe razpoložljivih sredstev.
Vloge se bodo najprej ocenjevale s stališča skladnosti s cilji prednostne usmeritve:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 ter vpliva na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti.
Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da
projekt ni skladen s cilji prednostne usmeritve ali izkazuje negativen vpliv na trajnostni
razvoj ali enake možnosti, bo projekt izločila
iz nadaljnjega ocenjevanja.
Kolikor bo skupna vrednost predlaganih
projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij presegla razpoložljiva sredstva,
bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže
enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje, presežena skupna razpoložljiva sred-
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stva, se o uvrstitvi projektov na predlog liste
sofinanciranih projektov odloči z žrebom, ki
ga opravi strokovna komisija.
V primeru, ko enako število točk doseže več prijaviteljev, ki delujejo kot društva
v javnem interesu, ima prednost prijavitelj,
ki ima status društva v javnem interesu.
V primeru, da noben izmed prijaviteljev, ki
dosežejo enako število točk in delujejo kot
društva, nima statusa društva v javnem interesu oziroma ima več prijaviteljev, ki so
dosegli enako število točk, status društva
v javnem interesu, se o uvrstitvi projektov
na listo sofinanciranih projektov prav tako
odloči z žrebom, ki ga opravi strokovna komisija.
Strokovna komisija si pridržuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu ter načrtovanih stroških. Poziv za posredovanje
dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev, bo
prijaviteljem posredovan po elektronski pošti
na elektronski naslov prijavitelja naveden
v obrazcu Podatki o prijavitelju (obrazec št.
1 razpisne dokumentacije). V primeru, da
pojasnila ne bodo posredovana v roku in na
način določen v pozivu, bo strokovna komisija dejavnosti oziroma načrtovane stroške,
za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane
dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja
ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta
dejavnosti ter finančnega načrta projekta.
Prav tako si strokovna komisija pridržuje pravico znižanja posameznih postavk
v finančnem načrtu za katere meni, da so
ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi neupravičene
stroške, bo strokovna komisija ustrezno
znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju
predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
prijavil prihodke projekta, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja
ter upravičencu predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi
strokovne komisije, se šteje, da odstopa od
vloge.
Posredniško telo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu upravičencu.
13.1 Dodatno določilo za ocenjevanje
projektov iz sklopa B
V okviru sklopa B – podpora projektom
regionalnih NVO stičišč – bo za isto geografsko območje (statistična regija klasifikacija NUTS III) sofinanciran največ en projekt. Kolikor bo za isto geografsko področje
predloženih več projektov, bo sofinanciran
projekt, ki bo v postopku ocenjevanja dobil
najvišje število točk.
14. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 30 dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS oziroma do
vključno 10. novembra 2008.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 10. novembra 2008 do 13.
ure.
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se
štejejo kot prepozne in bodo upravičencu
vrnjene neodprte.
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Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora dispozicijo projekta in
finančni načrt predložiti tudi na e-nosilcu
podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih
obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na
e-nosilcu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj! – Vloga javni razpis za sofinanciranje projektov
horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih
NVO stičišč za leti 2009 in 2010 – Sklop
A ali Sklop B (navedite samo sklop, na katerega se prijavljate)«. Uporabite obrazec za
označbo vloge iz razpisne dokumentacije.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, ne glede na sklop, predloži 1 vlogo za
sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil
več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana
tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana
kot prva prispela.
Za prepozno se šteje vloga, ki Ministrstvu za javno upravo ni bila predložena do
navedenega roka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh dokumentov, zahtevanih v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
15. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo dne 10. novembra
2008 ob 14.30 in bo javno. Potekalo bo na
Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje (sejna soba).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in označene vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
16. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno,
žigosane dokumente.
16.1 Popolnost vlog za sklop A
Prijavitelj mora prijavi priložiti izpolnjene
naslednje obrazce:
– Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju;
– Obrazec št. 2: Vloga – podatki o projektu;
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 5: Strateške usmeritve razvoja prijavitelja za obdobje 2008–2013;
– Obrazec št. 6: Logični okvir;
– Obrazec št. 7: Dispozicija projekta –
delovni načrt projekta;
– Obrazec št. 8: Specifikacija predvidene
IKT opreme;
– Obrazec št. 9: Število članov v mreži;
– Obrazec št. 11: Reference prijavitelja in
vodje projekta pri izvajanju primerljivih projektov v obdobju od 2003 do 2008;
– Obrazec št. 12: Finančna in kadrovsko-organizacijska sposobnost prijavitelja;
ter priloge:
– Priloga št. 1: Finančni načrt projekta;
– Priloga št. 2: Izpis oziroma fotokopija
izkaza poslovnega izida, kontne kartice prihodkov in odhodkov ali izpis iz knjige prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. 1. 2007
do 31. 8. 2008;
– Priloga št. 3: Fotokopija ustanovnega
ali drugega ustreznega akta;

– Priloga št. 4: Vzorec pogodbe;
– Priloga št. 5: Društva v javnem interesu – priložijo samo upravičenci, ki delujejo
kot društva;
– Priloga št. 7: CD-ROM ali DVD-ROM.
16.2 Popolnost vlog za sklop B
Prijavitelj mora prijavi priložiti izpolnjene
naslednje obrazce:
– Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju;
– Obrazec št. 2: Vloga – podatki o projektu;
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izvajanju projekta v statistični regiji, v kateri
so registrirani;
– Obrazec št. 5: Strateške usmeritve razvoja prijavitelja za obdobje 2008–2013;
– Obrazec št. 6: Logični okvir;
– Obrazec št. 7: Dispozicija projekta –
delovni načrt projekta;
– Obrazec št. 8: Specifikacija predvidene
IKT opreme;
– Obrazec št. 10: Izjava nevladne organizacije o podpori regionalnemu stičišču;
– Obrazec št. 11: Reference prijavitelja in
vodje projekta pri izvajanju primerljivih projektov v obdobju od 2003 do 2008 – stanje
31. 8. 2008;
– Obrazec št. 12: Finančna in kadrovsko-organizacijska sposobnost prijavitelja;
ter priloge:
– Priloga št. 1: Finančni načrt projekta;
– Priloga št. 2: Izpis oziroma fotokopija izkaza poslovnega izida, kontne kartice
prihodkov in odhodkov ali izpis iz knjige prihodkov in odhodkov – od 1. 1. 2007 do
31. 8. 2008;
– Priloga št. 3: Fotokopija ustanovnega
ali drugega ustreznega akta;
– Priloga št. 4: Vzorec pogodbe;
– Priloga št. 5: Društva v javnem interesu – priložijo upravičenci, ki delujejo kot
društva;
– Priloga št. 7: CD-ROM ali DVD-ROM.
16.3 Dopolnjevanje vlog
V primeru nepopolnih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija
najkasneje v roku 3 dni od odpiranja vlog,
prijavitelje pozvala, da vloge v roku 5 dni
dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po elektronski pošti,
na elektronski naslov prijavitelja naveden
v obrazcu Podatki o prijavitelju (obrazec št.
1 razpisne dokumentacije).
Dovoljene bodo le dopolnitve naslednjih
obrazcev:
1. Podatki o prijavitelju;
2. Vloga – podatki o projektu;
3. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev;
4. Izjava prijavitelja o izvajanju projekta
v statistični regiji, v kateri so registrirani;
5. Finančni načrt projekta – samo
v primeru formalne nepopolnosti (manjkajoči podpis odgovorne osebe in/ali žig);
6. Fotokopija izkaza poslovnega izida,
kontne kartice prihodkov in odhodkov ali
izpis iz knjige prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2008;
7. Fotokopija ustanovnega ali drugega
ustreznega akta;
8. Vzorec pogodbe – manjkajoča parafa
odgovorne osebe;
9. Društva v javnem interesu – za prijavitelje, ki delujejo kot društva.
V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri izmed obrazcev, ki zgoraj ni naveden,
strokovna komisija prijaviteljev ne bo po-
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zvala k dopolnitvi, temveč bo takšne vloge
zavrgla. Pri preverjanju formalne popolnosti
vlog bodo upoštevani le predloženi natisnjeni obrazci (in ne obrazci shranjeni na elektronskem nosilcu CD-ROM ali DVD-ROM).
17. Zavrnitev in zavržba vlog
17.1 Zavržba vlog
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
predpisan v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge);
– ki bodo nepravilno izpolnjene in označene glede na določila razpisne dokumentacije.
17.2 Zavrnitev vlog
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih upravičencev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za razpisano področje;
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila oziroma ne
bodo dosegle minimalnega kakovostnega
kriterija za dodelitev sredstev;
– ki ne bodo upoštevale omejitev glede
zaprošene višine sofinanciranja;
– ki bodo glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva
že razdeljena med relativno boljše ocenjene vloge.
18. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih
skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60
dneh po zaključku odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in
prejemniku pomoči v skladu z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
19. Pritožba
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v roku 8 dni od prejema sklepa, vloži
pritožbo.
O pritožbi zoper sklep o izbranih prijaviteljih bo na predlog komisije za pritožbe
odločil predstojnik Ministrstva za javno upravo.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Pritožnik pritožbo naslovi na Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih
mrežnih NVO in regionalnih NVO stičišč za
leti 2009 in 2010«.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi
odločilo s sklepom v roku 15 dni.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.

20. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji, pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/) ali jo naročijo na tel. 01/478-86-41,
01/478-87-16, vsak delavnik med 9. in 12. uro
ali na e-naslovu: irma.meznaric@gov.si, polonca.sega@gov.si. Informacije v zvezi z namenom razpisa lahko dobite na Ministrstvu za
javno upravo pri Irmi Mežnarič, 01/478-86-41,
elektronski naslov: irma.meznaric@gov.si ali
Polonci Šega, tel. 01/478-87-16, elektronski
naslov: polonca.sega@gov.si.
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom lahko do 5. novembra 2008, posredujete po elektronski pošti na naslov: NVO.MJU@gov.si.
Upravičencem, ki bodo vprašanja posredovali po navedenem datumu, odgovori ne
bodo posredovani. Odgovori na pogosto
zastavljena vprašanja (FAQ – frequently
asked questions) v zvezi z razpisom bodo
objavljena na spletni strani: http://www.
mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/.
Upravičencem bo v okviru tehnične pomoči na voljo tudi individualna pomoč pri pripravi projektnih predlogov. Individualno svetovanje bo omogočeno
samo upravičencem, ki bodo najkasneje
do 25. oktobra 2008 na elektronski naslov
mateja.sepec@guest.arnes.si posredovali
osnutek izpolnjene vloge. Svetovanja bodo
potekala vsak delovni dan med 9. in 14. uro,
na sedežu Regionalnega centra za okolje
(Slovenska 5, Ljubljana). Z vsakim interesentom bo po prejetju vloge usklajen termin
svetovanja. Dodatne informacije, Mateja
Šepec, tel. 01/425-70-65, vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
Organizirana bo tudi informativna delavnica v zvezi s prijavo na razpis. Delavnica
bo potekala v mesecu oktobru. Datum, kraj
ter program delavnice bodo objavljeni na
spletni strani http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 54450-24/2008/2
Ob-8552/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in
114/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05
– UPB in 126/07), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v programskem obdobju

Št.

97 / 10. 10. 2008 /

Stran

3389

2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001
z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 16/07 in 36/08), Zakona o osnovni
šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 in 102/07), Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2006 o ključnih kompetencah
za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) in
Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007), obravnavane na 101. seji SSSI
dne 19. 4. 2007, Ministrstvo za šolstvo in
šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje razvoja in uvajanja
novih didaktičnih in organizacijskih
pristopov v osnovnem šolstvu za
obdobje od leta 2008 do 2013
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, namenjenih razvijanju in izvajanju novih didaktičnih in organizacijskih
pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje
od leta 2008 do 2013 s končnim ciljem vzpostavitve podlag za sistemsko uvedbo novih didaktičnih pristopov na štirih področjih
– (1.) individualizacija in personalizacija pouka, (2.) razvijanje tehničnih in (3.) naravoslovnih kompetenc ter (4.) medpredmetno
povezovanje.
Namen tega javnega razpisa je v skladu
s prvo prednostno usmeritvijo tretje razvojne prioritete Operativnega programa razvoja
človeških virov posodobitev in izboljšanje
sistema vzgoje in izobraževanja v slovenskem osnovnem šolstvu z uvajanjem sistemskih sprememb ter inovativnih pristopov
v vzgojno-izobraževalno delo. Izhaja iz ciljev
Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji
(2007), obravnavane na 101. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
dne 19. 4. 2007, ter je skladen s programom
EU Izobraževanje in usposabljanje 2010,
Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) ter seveda tudi
z Lizbonsko strategijo, vsebinske zasnove
pa temeljijo na Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije (ur. J. Krek)
Ministrstva za šolstvo in šport RS (1995) ter
na Sklepu o uvedbi delnega fleksibilnega
predmetnika kot poskusa, ki je bil sprejet na
88. seji Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje dne 2. 3. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v okviru
tega javnega razpisa sofinanciralo projekte,
ki se bodo navezovali na v nadaljevanju navedena štiri vsebinska področja. Prijavitelji
lahko prijavijo po en projekt na posamezno
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vsebinsko področje. Isti prijavitelj se lahko
prijavi za največ dve vsebinski področji. Posamezna šola lahko da soglasje za sodelovanje pri največ dveh projektih.
Besedilo v razpisu, ki se nanaša na šole,
se smiselno uporablja za osnovne šole,
osnovne šole s prilagojenim programom
in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja. Izrazi
v besedilu razpisa, ki so zapisani v slovnični
obliki za moški spol, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
I. Individualizacija in personalizacija pouka v okviru obveznega programa osnovne
šole
Namen tega vsebinskega področja je
razvijanje in s stalnim sistemom preverjanja in izboljševanja uvajanje novega didaktičnega in organizacijskega pristopa za
zagotavljanje individualizacije in personalizacije pouka v okviru obveznega programa
osnovne šole. Projekt, s katerim se prijavitelj prijavlja na razpis, mora vsebovati
načrtovane izvedbene didaktične in organizacijske pristope, ki jih šole med izvajanjem
projekta z uvajanjem preizkušajo, spremljajo in evalvirajo. Didaktični in organizacijski
pristop se izvaja v okviru obveznega programa. Vsaka šola širi dejavnost horizontalno (širitev na oddelke istega razreda)
in vertikalno (širitev na oddelke razredov).
Šole razvijajo modele sodelovanja s starši
in modele timskega dela strokovnih delavcev v oddelku in med oddelki. V okviru
projekta mora biti zagotovljena tudi priprava poročil o rezultatih in evalvaciji projekta,
organizacija rednih posvetov udeležencev
projekta ter odprtih posvetov za strokovne
delavce, vodstva šol, fakultete, ki izobražujejo strokovne delavce, zainteresirane
starše iz Slovenije in v povezavi s tem izdaja ter objava biltenov in publikacije, poleg
tega pa tudi izvedba zaključnega posveta
s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti.
Pričakovani rezultat operacij na ravni
vsebinskega področja javnega razpisa:
– najmanj 10 razvitih modelov individualizacije in personalizacije pouka,
– na osnovi modelov pripravljena učna
gradiva,
– učiteljeve priprave na pouk, iz katerih je razvidno zagotavljanje možnosti za
najučinkovitejši razvoj in učenje vsakemu
učencu,
– na osnovi modelov pripravljena didaktična gradiva za učitelje,
– postavljena spletna stran s projektnimi
vsebinami,
– objavljena publikacija o uvajanju novosti,
– izvedba posvetov v šoli,
– izvedba zaključnega posveta.
II. Razvijanje tehničnih kompetenc učencev v okviru razširjenega programa osnovne
šole
Namen tega vsebinskega področja je
razvijanje in s stalnim sistemom preverjanja
in izboljševanja uvajanje novega didaktičnega in organizacijskega pristopa za razvijanje
tehničnih kompetenc učencev v okviru razširjenega programa osnovne šole. Projekt,
s katerim se prijavitelj prijavlja na razpis,
mora vsebovati načrtovane izvedbene didaktične in organizacijske pristope, ki jih
šole med izvajanjem projekta z uvajanjem
preizkušajo, spremljajo in evalvirajo. Didaktični in organizacijski pristop poteka v popol-
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danskem času (razširjeni program šole – interesne dejavnosti) v času pouka in lahko
tudi v delu počitnic (jesenskih, novoletnih,
zimskih, prvomajskih in poletnih), udeležba
učencev je prostovoljna. Ob soglasju staršev se v izvajanje projekta ob prisotnosti
učitelja lahko vključujejo tudi lokalni obrtniki
oziroma zunanji sodelavci s področja tehnične stroke, prav tako šola lahko zagotavlja
sodelovanje obrtne zbornice Slovenije ali lokalne obrtne zbornice, ki bo lahko zagotovila
sodelovanje obrtnikov in učila oziroma stroje. V okviru projekta mora biti zagotovljena
tudi priprava poročil o rezultatih in evalvaciji
projekta, organizacija rednih posvetov udeležencev projekta ter odprtih posvetov za
strokovne delavce, vodstva šol, fakultete, ki
izobražujejo strokovne delavce, zainteresirane starše iz Slovenije in v povezavi s tem
izdaja ter objava biltenov in publikacije, poleg tega pa tudi izvedba zaključnega posveta s predstavitvijo rezultatov in evalvacije
projekta širši zainteresirani javnosti.
Vsaka v projektu sodelujoča šola mora
imeti oziroma se zavezuje, da bo v času
izvajanja projekta zagotovila:
– ustrezne prostore, t.j. tehnično učilnico s pripadajočim kabinetom ter prostor za
strojni del (Navodila za graditev osnovnih šol
v Republiki Sloveniji – 1. del, MŠŠ, 1999),
– opremljene prostore za pouk tehnike
in tehnologije z ustreznim pohištvom, stroji, orodjem in pripomočki po seznamu, ki
je predviden za poučevanje predmeta tehnike in tehnologije ter tehničnih interesnih
dejavnosti, in je dostopen na: http://www.
zrss.si/doc/UCI_tehnika in tehnologija.doc,
– vsaj 2 računalnika s tiskalnikom in povezavo na internet,
– strokovne delavce z znanji s področja
tehnike in tehnologije,
– dostop v učilnico v popoldanskem času
izven časa pouka oziroma v soboto v dopoldanskem času, najmanj 2 dni v tednu v skupno trajajočem času najmanj 6 šolskih ur.
Pričakovani rezultat operacij na ravni
vsebinskega področja javnega razpisa:
– najmanj 10 razvitih modelov odprte
tehnične učilnice,
– projekti na področju tehnike,
– na osnovi modelov pripravljena didaktična gradiva za učitelje,
– postavljena spletna stran s projektnimi
vsebinami,
– objavljena publikacija o uvajanju novosti,
– izvedba posvetov v šoli,
– izvedba zaključnega posveta.
III. Razvijanje naravoslovnih kompetenc
učencev v okviru razširjenega programa
osnovne šole
Namen tega vsebinskega področja je
razvijanje in s stalnim sistemom preverjanja
in izboljševanja uvajanje novega didaktičnega in organizacijskega pristopa za razvijanje naravoslovnih kompetenc učencev
v okviru razširjenega programa osnovne
šole. Projekt, s katerim se prijavitelj prijavlja
na razpis, mora vsebovati načrtovane izvedbene didaktične in organizacijske pristope,
ki jih šole med izvajanjem projekta z uvajanjem preizkušajo, spremljajo in evalvirajo.
Didaktični in organizacijski pristop poteka
v popoldanskem času (razširjeni program
šole – interesne dejavnosti) v času pouka
in lahko tudi v delu počitnic (jesenskih, novoletnih, zimskih, prvomajskih in poletnih),
udeležba učencev je prostovoljna. V okviru
projekta mora biti zagotovljena tudi pripra-

va poročil o rezultatih in evalvaciji projekta,
organizacija rednih posvetov udeležencev
projekta ter odprtih posvetov za strokovne
delavce, vodstva šol, fakultete, ki izobražujejo strokovne delavce, zainteresirane starše iz Slovenije in v povezavi s tem izdaja ter
objava biltenov in publikacije, poleg tega pa
tudi izvedba zaključnega posveta s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši
zainteresirani javnosti.
Vsaka v projektu sodelujoča šola mora
imeti oziroma se zavezuje, da bo v času
izvajanja projekta zagotovila:
– ustrezne prostore, t.j. specializirano
naravoslovno učilnico z ustrezno opremo
(z zagotovljenimi prostorskimi in tehničnimi pogoji za varno eksperimentalno delo,
varen priklop na električno omrežje in uporabo instrumentov, računalnikov in namestitev izobraževalne tehnologije) ter kabinet
z ustrezno opremo (ustrezen prostor za mikroskope, občutljive merilne instrumente ter
pripomočke za eksperimentalno in terensko
delo, učila in učne pripomočke, hladilnik in
drugo opremo za začasne gojitve in eksperimente) ter ustrezen prostor za varno
skladiščenje kemikalij (skladno z veljavnimi
predpisi),
– opremo za izvajanje meritev, dostop do
interneta in knjižnice,
– minimalno opremo naravoslovne učilnice:
– Tehnični pripomočki:
– 2 računalnika, od tega en računalnik s tiskalnikom in CD-romom,
– vsaj 6 mikroskopov – monokularni svetlobni mikroskop z vgrajeno svetilko
s povečavo do 1000x,
– vsaj 1 binokularni svetlobni mikroskop za učitelja z vgrajeno svetilko s povečavo do 1500x,
– vsaj 6 binokularnih stereolup
z vgrajeno svetilko, povečava 10x,
– barvna videokamera za mikroskopiranje z adapterjem za različne mikro
skope,
– komplet za terensko delo – zložljiva lopata, lopatka, žaga, kramp,
– vsaj 6 ročnih lup z lučko, povečava 10x.
– Merilni pripomočki:
– tehtnica – precizna analitska digitalna tehtnica,
– pH-meter – digitalni pH-meter,
– 2 medicinska termometra in 6,
– laboratorijski alkoholni termometer.
– Laboratorijski pripomočki:
– 6 velikih in malih plastičnih pladnjev,
– 6 priborov za mikroskopiranje –
objektno steklo, krovno stekelce, škarje,
– pincete, preparirne igle, skalpeli,
– 6 stojal za epruvete iz nerjavečega
materiala, ustrezne kemikalije, reagenti,
– steklovina (set čaš, erlenmajeric,
epruvete, petrijevke, lijev, merilnih valjev,
palčk).
– strokovne delavce z znanji s področja
naravoslovja in
– dostop v učilnico v popoldanskem času
izven pouka oziroma v soboto v dopoldanskem času, najmanj 2 dni v tednu v skupno
trajajočem času najmanj 6 šolskih ur.
Pričakovani rezultat operacij na ravni
vsebinskega področja javnega razpisa:
– najmanj 10 razvitih modelov odprte naravoslovne učilnice,
– projekti na področju naravoslovja,
– didaktična gradiva za učitelje,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– postavljena spletna stran s projektnimi
vsebinami,
– objavljena publikacija o uvajanju novosti,
– izvedba posvetov v šoli,
– izvedba zaključnega posveta.
IV. Medpredmetno povezovanje v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v okviru obveznega programa osnovne šole
Namen tega vsebinskega področja je
razvijanje in s stalnim sistemom preverjanja
in izboljševanja uvajanje novega didaktičnega in organizacijskega pristopa za zagotavljanje medpredmetnega povezovanja
v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v okviru obveznega programa
osnovne šole. Projekt, s katerim se prijavitelj
prijavlja na razpis, mora vsebovati načrtovane izvedbene didaktične in organizacijske
pristope, ki jih šole med izvajanjem projekta
z uvajanjem preizkušajo, spremljajo in evalvirajo. Didaktični in organizacijski pristop se
izvaja v okviru obveznega programa. Vsaka
šola širi dejavnost horizontalno (širitev na
oddelke istega razreda) in vertikalno (širitev
na oddelke višjih in nižjih razredov). Šole
razvijajo modele timskega dela strokovnih
delavcev v oddelku in med oddelki. V okviru
projekta mora biti zagotovljena tudi priprava poročil o rezultatih in evalvaciji projekta,
organizacija rednih posvetov udeležencev
projekta ter odprtih posvetov za strokovne
delavce, vodstva šol, fakultete, ki izobražujejo strokovne delavce, zainteresirane starše iz Slovenije in v povezavi s tem izdaja ter
objava biltenov in publikacije, poleg tega pa
tudi izvedba zaključnega posveta s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši
zainteresirani javnosti.
Pričakovani rezultat operacij na ravni
vsebinskega področja javnega razpisa:
– najmanj 10 razvitih modelov medpredmetnega povezovanja,
– modeli timskega dela strokovnih delavcev v oddelku in med oddelki,
– izboljšani dosežki učencev na nacionalnem preverjanju znanja v ciklusu treh
let,
– izboljšani dosežki učencev pri posameznih predmetih v ciklusu treh let,
– povečan obisk knjižnice in izposoja
knjižničnih gradiv,
– fleksibilno organizacijo dejavnosti
učencev,
– na osnovi modelov pripravljena didaktična gradiva za učitelje,
– postavljena spletna stran s projektnimi
vsebinami,
– objavljena publikacija o uvajanju novosti,
– izvedba posvetov v šoli,
– izvedba zaključnega posveta.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je vpisana v razvid izvajalcev
javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport
in opravlja dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– vodja projekta je redno zaposlen pri
prijavitelju,
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– projekt mora biti v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji, kot so opredeljeni v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, in cilji osnovnošolskega
izobraževanja, kot so opredeljeni v 2. členu
Zakona o osnovni šoli. Projekt z izbranega vsebinskega področja mora vsebovati
pričakovane rezultate izbranega vsebinskega področja, kot so navedeni pod točko 2
– Predmet javnega razpisa,
– projekt z izbranega vsebinskega področja se izvaja na šoli prijavitelja in še na
najmanj 9 šolah, od katerih vsaka razvija
svoj model novega didaktičnega in organizacijskega pristopa. To vključuje tudi, da
vsaka šola izvaja samospremljavo in samoevalvacijo poteka in rezultatov projekta,
– pridobi pisno soglasje ravnatelja vsake
šole, v kateri se bo izvajal projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta
(glej točko 2 – Predmet javnega razpisa),
– projekt prijavi za izvajanje v obdobju
od leta 2008 do 2013 in pri tem sledi terminskemu planu ministrstva. Načrt financiranja
projekta za posamezno leto ne sme presegati višine sredstev, ki je s tem razpisom
določena kot višina sredstev, namenjenih za
sofinanciranje projekta za določeno vsebinsko področje v koledarskem letu,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku RS (Ur. l. RS, št.
95/04 z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju
KZ-UPB1):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja,
– ima poravnane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
v skladu z zakonskimi določbami države,
kjer ima sedež ali je registrirana,
– ima poravnane davke do RS.
Vsa navedena dokumentacija in obrazci
morajo biti opremljeni s podpisom odgovorne osebe in žigom prijavitelja.
Vloge bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla strokovna komisija. Vloge, za
katere bo ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo nadalje
obravnavala v postopku izbora.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Prijavljene projekte, ki izpolnjujejo pogoje
in v nadaljevanju navedena izločitvena merila, strokovna komisija v nadaljnjem postopku izbora ocenjuje po v nadaljevanju navedenih merilih za ocenjevanje projektov.
Strokovna komisija bo za izbor predlagala enega prijavitelja za posamezno vsebinsko področje, in sicer tistega, ki bo zbral
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najvišje število točk. Kolikor dva ali več prijaviteljev na javnem razpisu doseže enako
število točk, bo izbran tisti, ki je dosegel
višje število točk pod merilom Kakovost projekta.
Izločitvena merila
Če je eno od izločitvenih meril ali če
so vsa izločitvena merila ovrednotena kot
NE, komisija za javni razpis prijavo izloči
in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje
projektov.

Projekt je formalno pravilno prijavljen

DA
NE
(izločitveno merilo)

Projekt je finančno pravilno prijavljen

DA
NE
(izločitveno merilo)

Projekt je vsebinsko pravilno prijavljen (projekt je skladen z namenom razpisa in pri postavitvi ciljev
projekta so v celoti upoštevani pričakovani rezultati iz 2. točke tega razpisa)

DA
NE
(izločitveno merilo)

Merila za ocenjevanje projektov
Merila za ocenjevanje projektov s pripadajočim številom točk po posameznih projektih so:
I. Individualizacija in personalizacija pouka v okviru obveznega programa osnovne šole
Najvišje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 64 točk.
Kakovost projekta
Merilo

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

Utemeljitev projekta (podana analiza stanja ter
programska in strokovna podlaga projekta)

0

4

6

8

Zastavljenost ciljev projekta (skladnost
z namenom in cilji javnega razpisa, opis
predvidenih učinkov na delo sodelujočih šol,
izvedljivost projekta)

0

4

6

8

Kakovost opredelitve vsebine projekta (opis
projekta, opredelitev individualizacije in
personalizacije pouka)

0

4

6

8

Prikaz in opredelitev dejavnosti v projektu

0

4

6

8

Organizacijska in finančna opredelitev projekta
(časovni načrt, opredelitev človeških virov,
finančni načrt po dejavnostih in človeških virih)

0

4

6

8

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

0

4

6

8

Način spremljave in samoevalvacije
Merilo
Način spremljave in samoevalvacije
Reference
Merilo
Dosedanje dokazano sodelovanje prijavitelja v projektih na državni ravni, ki podpirajo individualizacijo in personalizacijo pouka, v zadnjih
5 letih.
Število referenc

0

1

2

3

4

5

Točke

0

4

6

8

10

12

Sodelovanje šol s prilagojenim programom osnovnošolskega izobraževanja
Merilo
Od vseh sodelujočih šol je vsaj ena šola, ki izvaja prilagojeni program osnovnošolskega izobraževanja

Točke
4
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II. Razvijanje tehničnih kompetenc učencev v okviru razširjenega programa osnovne šole
Najvišje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 64 točk.
Kakovost projekta
Merilo

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

Utemeljitev projekta (podana analiza stanja ter
programska in strokovna podlaga projekta)

0

4

6

8

Zastavljenost ciljev projekta (skladnost
z namenom in cilji javnega razpisa, opis
predvidenih učinkov na delo sodelujočih šol,
izvedljivost projekta)

0

4

6

8

Kakovost opredelitve vsebine projekta (opis
projekta, opredelitev razvijanja tehničnih
kompetenc učencev)

0

4

6

8

Prikaz in opredelitev dejavnosti v projektu

0

4

6

8

Organizacijska in finančna opredelitev projekta
(časovni načrt, opredelitev človeških virov,
finančni načrt po dejavnostih in človeških virih)

0

4

6

8

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

0

4

6

8

Način spremljave in samoevalvacije
Merilo
Način spremljave in samoevalvacije
Reference
Merilo
Dosedanje dokazano sodelovanje prijavitelja v projektih na državni ravni, ki spodbujajo tehnične kompetence učencev, v zadnjih 5
letih.
Število referenc

0

1

2

3

4

5

Točke

0

4

6

8

10

12

Sodelovanje šol s prilagojenim programom osnovnošolskega izobraževanja
Merilo

Točke

Od vseh sodelujočih šol je vsaj ena šola, ki izvaja prilagojeni program osnovnošolskega izobraževanja

4

III. Razvijanje naravoslovnih kompetenc učencev v okviru razširjenega programa osnovne šole
Najvišje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 64 točk.
Kakovost projekta
Merilo

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

Utemeljitev projekta (podana analiza stanja ter
programska in strokovna podlaga projekta)

0

4

6

8

Zastavljenost ciljev projekta (skladnost
z namenom in cilji javnega razpisa, opis
predvidenih učinkov na delo sodelujočih šol,
izvedljivost projekta)

0

4

6

8

Kakovost opredelitve vsebine projekta (opis
projekta, opredelitev razvijanja naravoslovnih
kompetenc učencev)

0

4

6

8

Prikaz in opredelitev dejavnosti v projektu

0

4

6

8

Organizacijska in finančna opredelitev projekta
(časovni načrt, opredelitev človeških virov,
finančni načrt po dejavnostih in človeških virih)

0

4

6

8
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Način spremljave in samoevalvacije
Merilo
Način spremljave in samoevalvacije

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

0

4

6

8

Reference
Merilo
Dosedanje dokazano sodelovanje prijavitelja v projektih na državni ravni, ki spodbujajo naravoslovne kompetence učencev, v zadnjih
5 letih.
Število referenc

0

1

2

3

4

5

Točke

0

4

6

8

10

12

Sodelovanje šol s prilagojenim programom osnovnošolskega izobraževanja
Merilo

Točke

Od vseh sodelujočih šol je vsaj ena šola, ki izvaja prilagojeni program osnovnošolskega izobraževanja

4

IV. Medpredmetno povezovanje v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v okviru obveznega programa osnovne šole
Najvišje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 64 točk.
Kakovost projekta
Merilo

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

Utemeljitev projekta (podana analiza stanja ter
programska in strokovna podlaga projekta)

0

4

6

8

Zastavljenost ciljev projekta (skladnost
z namenom in cilji javnega razpisa, opis
predvidenih učinkov na delo sodelujočih šol,
izvedljivost projekta)

0

4

6

8

Kakovost opredelitve vsebine projekta (opis
projekta, opredelitev medpredmetnega
povezovanja)

0

4

6

8

Prikaz in opredelitev dejavnosti v projektu

0

4

6

8

Organizacijska in finančna opredelitev projekta
(časovni načrt, opredelitev človeških virov,
finančni načrt po dejavnostih in človeških virih)

0

4

6

8

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

0

4

6

8

Način spremljave in samoevalvacije
Merilo
Način spremljave in samoevalvacije
Reference
Merilo
Dosedanje dokazano sodelovanje prijavitelja v projektih na državni ravni, ki podpirajo medpredmetno povezovanje, v zadnjih 5 letih.
Število referenc

0

1

2

3

4

5

Točke

0

4

6

8

10

12

Sodelovanje šol s prilagojenim programom osnovnošolskega izobraževanja
Merilo
Od vseh sodelujočih šol je vsaj ena šola, ki izvaja prilagojeni program osnovnošolskega izobraževanja

Točke
4
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5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja; prednostne
usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Skupna okvirna vrednost za javni razpis
»Razvoj in uvajanje novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu«
znaša 1.530.000 EUR, od tega je za vsebinsko področje »Individualizacija in personalizacija pouka v okviru obveznega programa
osnovne šole« predvideno 379.800 EUR,
za vsebinsko področje »Razvijanje tehničnih
kompetenc učencev v okviru razširjenega
programa osnovne šole« 340.000 EUR, za
vsebinsko področje »Razvijanje naravoslovnih kompetenc učencev v okviru razširjenega programa osnovne šole« 340.000 EUR
in za vsebinsko področje »Medpredmetno
povezovanje v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v okviru obveznega
programa osnovne šole« 470.200 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Ministrstvo bo izbranim izvajalcem sredstva izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov
za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim
načrtom. Stroške projekta, nastale do 31. 8.
tekočega leta, bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu. Zadnji zahtevek za
izplačilo v posameznem proračunskem letu
mora biti izstavljen do 15. 9. tekočega leta
(za sredstva, ki so predvidena v proračunu
v letu 2014, pa najkasneje do 31. 10. 2013).
Skupna vrednost za projekt znaša
1.530.000 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
za proračunsko leto 2009: 235.520 EUR,
od tega:
– 200.192 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 35.328 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
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kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
za proračunsko leto 2010: 296.920 EUR,
od tega:
– 252.382 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 44.538 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
za proračunsko leto 2011: 300.720 EUR,
od tega:
– 255.612 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 45.108 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
za proračunsko leto 2012: 324.520 EUR,
od tega:
– 275.842 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 48.678 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
za proračunsko leto 2013: 352.320 EUR,
od tega:
– 299.472 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 52.848 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
za proračunsko leto 2014: 20.000 EUR,
od tega:
– 17.000 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 3.000 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%).

Vsa
sredstva

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.530.000

235.520

296.920

300.720

324.520

352.320

20.000

1. Individualizacija in personalizacija
pouka v okviru obveznega programa
osnovne šole

379.800

26.240

57.640

74.640

96.640

119.640

5.000

2. Razvijanje tehničnih kompetenc
učencev v okviru razširjenega
programa osnovne šole

340.000

61.080

71.080

66.680

67.280

68.880

5.000

3. Razvijanje naravoslovnih kompetenc
učencev v okviru razširjenega
programa osnovne šole

340.000

61.080

71.080

66.680

67.280

68.880

5.000

4. Medpredmetno povezovanje
v drugem in tretjem
vzgojno-izobraževalnem obdobju
v okviru obveznega programa osnovne
šole

470.200

87.120

97.120

92.720

93.320

94.920

5.000

Vsi projekti skupaj

Tabela predstavlja predvideno dinamiko izplačil iz proračuna.
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7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje izvajalce),
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija za udeležbo na strokovnih izobraževanjih projektnega tima po predhodni
odobritvi MŠŠ,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (strokovna gradiva in literatura,
didaktični pripomočki in podporni materiali
po predhodni odobritvi MŠŠ),
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme (samo v primeru, da ni bila kupljena z javnim denarjem).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa do najkasneje 31. 10. 2013.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
Pri načrtovanju stroškov mora prijavitelj
upoštevati omejitve višine posameznih vrst
stroškov, navedene v Navodilih Ministrstva
za šolstvo in šport za izvajanje projektov
ESS.
V Finančnem načrtu, ki je priloga k Prijavnici, prijavitelj stroške navede brez davka
na dodano vrednost.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07
z dne 16. 10. 2007), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94/07
z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08 z dne 30. 1.
2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se
pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je
treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev
Rok za oddajo prijav je 3. 11. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane
v zapečateni ovojnici in opremljene z obrazcem, ki je del razpisne dokumentacije, priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104,
1001 Ljubljana.

Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana
strokovna komisija, ki jo imenuje minister,
pristojen za šolstvo, najkasneje v desetih
dneh od roka za oddajo prijav. Odpiranje
prijav ne bo javno.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Pritožba
– Javni razpis za sofinanciranje razvoja in
uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih
pristopov v osnovnem šolstvu«. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi
odloči minister v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in
šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice,
razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov
andreja.pezdir@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta, ali da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel
sredstva za stroške projekta tudi iz drugih
virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo,
se lahko pogodba o sofinanciranju razdre,
upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-42/2008/2
Ob-8553/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
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parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06
in 114/07), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07
in 58/08), Zakona o državni upravi (Ur. l.
RS, št. 113/05 – UPB in 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 41/07), Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, št.
CCI 2007SI051PO001 z dne 21. 11. 2007,
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in
36/08), Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS,
št. 81/06 in 102/07), Zakona o vrtcih (Ur. l.
RS, št. 100/05 in 25/08), Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) in
Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007), obravnavane na 101. seji SSSI
dne 19. 4. 2007, Pravilnika o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. l.
RS, št. 64/04, 83/05 in 27/07), Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje profesionalnega
usposabljanja strokovnih delavcev ter
razvoja in uvajanja novih didaktičnih
in organizacijskih pristopov z elementi
posebnih pedagoških načel v vrtcih
ter osnovnih šolah, osnovnih šolah
s prilagojenim programom, zavodih
za vzgojo in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami, ki izvajajo
dejavnosti osnovnošolskega
izobraževanja, in osnovnih glasbenih
šolah za obdobje od leta 2008 do 2013
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Javni razpis vključuje dva sklopa, in sicer
se prvi nanaša na profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev, drugi pa na razvoj
in uvajanje novih didaktičnih in organizacij-

skih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih in osnovnem šolstvu.
1. sklop razpisa: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev
Predmet prvega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih
profesionalnemu usposabljanju strokovnih
delavcev za novo vlogo v družbi znanja ter
za uvajanje sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno
delo. Izvajanje nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju temelji na 105. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja ter na določbah Pravilnika
o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vsebino javnega razpisa poleg
dokumentov, navedenih v preambuli, opredeljujejo med drugim naslednji dokumenti:
Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE (sprejeto na srečanju
na visoki ravni ministrov za izobraževanje in
okolje, Vilna, marec 2005), Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (sprejeto na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje, Strokovnem svetu RS za poklicno
in strokovno izobraževanje in Strokovnem
svetu RS za izobraževanje odraslih, julij
2007) in Smernice vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje
do douniverzitetnega izobraževanja (sprejeta na Kolegiju ministra za šolstvo in šport,
julij 2007).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v okviru
prvega sklopa javnega razpisa sofinanciralo
projekte, ki se bodo navezovali na navedena 2 tematska sklopa:
1. profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel in
2. profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje programa z elementi posebnih pedagoških načel s pridobitvijo certifikata.
V projektu je dovoljeno načrtovanje sodelovanja tujih strokovnih predavateljev.
Pričakovani rezultat operacij na ravni sklopa javnega razpisa: za prvi tematski sklop najmanj 400 in za drugi tematski
sklop najmanj 150 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih
šol, osnovnih šol s prilagojenim programom,
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in
osnovnih glasbenih šol.
Vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
– vsebina predlaganega projekta mora
biti skladna z razpisanima tematskima sklopoma;
– prijavljeni projekt mora pokrivati oba
tematska sklopa;
– organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen z zahtevami glede
pričakovanih rezultatov in poteka aktivnosti,
in sicer je obvezno:
– načrtovanje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev po smiselnih
celotah sklopov;
– načrtovanje tolikšnega števila skupin udeležencev za vsak projekt posameznega sklopa, da bo v seštevku doseženo
najmanj tolikšno skupno število usposobljenih strokovnih delavcev, kot je navedeno;
– načrtovanje aktivnosti v okviru naslednjega plana:
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– pripravljalne dejavnosti (načrtovanje na nivoju projekta): en mesec od podpisa pogodbe,
– izvedba najmanj 20-urnega izobraževanja za prvi sklop prvega sklopa razpisa za vse skupine udeležencev v projektu,
izpeljanega od leta 2008 do 2009,
– izvedba najmanj 200-urnega izobraževanja za drugi sklop prvega sklopa
razpisov za vse skupine udeležencev v projektu, izpeljanega od leta 2008 do 2012,
– izdelava poročila o rezultatih in
evalvaciji projekta (načrtovanje na nivoju
projekta): od 1. 6. 2012 do 1. 6. 2013,
– izvedba zaključne konference
s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti (načrtovanje na nivoju projekta): med 1. 6. 2013 in
30. 6. 2013.
2. sklop razpisa: Razvoj in uvajanje
novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel
v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah
Predmet drugega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje projektov, namenjenih
razvijanju in izvajanju novih didaktičnih in
organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter osnovnih
šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in
osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta
2008 do 2013 s končnim ciljem vzpostavitve
podlag za sistemsko uvedbo novih didaktičnih pristopov na tem področju v vrtcih in
v osnovnem šolstvu.
Namen drugega sklopa javnega razpisa
je v skladu s prvo prednostno usmeritvijo
tretje razvojne prioritete Operativnega programa razvoja človeških virov posodobitev
in izboljšanje sistema vzgoje in izobraževanja v slovenskem osnovnem šolstvu z uvajanjem sistemskih sprememb ter inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo.
Izhaja iz ciljev Strategije vseživljenjskosti
učenja v Sloveniji (2007), obravnavane na
101. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 19. 4. 2007, ter je
skladen s programom EU Izobraževanje in
usposabljanje 2010, Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES)
ter seveda tudi z Lizbonsko strategijo, vsebinske zasnove pa temeljijo na Beli knjigi
o vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije (ur. J. Krek) Ministrstva za šolstvo in
šport RS (1995).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v okviru
drugega sklopa javnega razpisa sofinanciralo projekt, ki se bo navezoval na elemente
posebnih pedagoških načel v okviru izvedbenega kurikula vrtca ter programa osnovne
šole, prilagojenih programov osnovne šole
in izobraževalnih programov glasbene šole.
Namen tega je razvijanje in s stalnim sistemom preverjanja in izboljševanja uvajanje
novega didaktičnega in organizacijskega
pristopa z elementi posebnih pedagoških
načel v okviru izvedbenega kurikula vrtca
ter obveznega programa osnovne šole, prilagojenih programov osnovne šole in izobraževalnih programov osnovne glasbene
šole. Projekt, s katerim se prijavitelj prijavlja
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na razpis, mora vsebovati načrtovane izvedbene didaktične in organizacijske pristope,
ki jih vrtci ter osnovne šole, osnovne šole
s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo
in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega
izobraževanja, in osnovne glasbene šole
med izvajanjem projekta z uvajanjem preizkušajo, spremljajo in evalvirajo. Didaktični
in organizacijski pristop se izvaja v oddelkih
dnevnega, poldnevnega ali krajšega programa vrtca ter v času pouka v okviru obveznega programa osnovne šole, prilagojenih
programov osnovne šole in izobraževalnih
programov osnovne glasbene šole. Vsak
vrtec ter osnovna šola, osnovna šola s prilagojenim programom, zavod za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovna glasbena šola širi
dejavnost horizontalno (širitev na oddelke
istega starostnega obdobja oziroma na oddelke istega razreda) in vertikalno (širitev na
oddelke drugega starostnega obdobja oziroma na oddelke razredov). Vrtci ter osnovne
šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in
osnovne glasbene šole razvijajo modele sodelovanja s starši in modele timskega dela
strokovnih delavcev v oddelku in med oddelki. V okviru projekta mora biti zagotovljena
tudi priprava poročil o rezultatih in evalvaciji
projekta, organizacija rednih posvetov udeležencev projekta ter odprtih posvetov za
strokovne delavce, vodstva vrtcev, šol in zavodov, svetovalne delavce, fakultete, ki izobražujejo strokovne delavce, zainteresirane
starše iz Slovenije in v povezavi s tem izdaja ter objava biltenov in publikacije, poleg
tega pa tudi izvedba zaključnega posveta
s predstavitvijo rezultatov in evalvacije širši
zainteresirani javnosti.
Pričakovani rezultat operacij na ravni
sklopa javnega razpisa:
– najmanj 10 razvitih modelov izvedbenega kurikula vrtca in najmanj 10 modelov
pouka v šoli oziroma zavodu, ki v vzgojno-izobraževalno delo vključujejo posebna pedagoška načela oziroma njihove elemente,
– na osnovi modelov pripravljena učna
gradiva,
– priprave vzgojiteljev na izvajanje predšolske vzgoje in učiteljev na pouk, iz katerih
je razvidno vključevanje posebnih pedagoških načel,
– na osnovi modelov pripravljena didaktična gradiva za vzgojitelje in učitelje,
– postavljena spletna stran s projektnimi
vsebinami,
– objavljena publikacija o uvajanju novosti,
– izvedba posvetov v šoli,
– izvedba zaključnega posveta.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. sklop razpisa
Prijavitelj mora za kandidiranje na prvem
sklopu javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba, ki deluje
na področju razvoja, načrtovanja, priprave
in izvajanja izobraževanja in usposabljanja
in je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem organu oziroma ima izobraževalno
dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
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– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– vodja projekta je redno zaposlen pri
prijavitelju,
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih tematskih sklopov,
– projekt prijavi za izvajanje v obdobju od
leta 2008 do 2013 in pri tem sledi terminskemu planu ministrstva. Načrt financiranja projekta za posamezno leto ne sme presegati
višine sredstev, ki je s tem razpisom določena kot višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje projekta za določeno vsebinsko
področje v koledarskem letu, – je finančno in
poslovno sposoben izpeljati projekt,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku RS (Ur. l. RS, št.
95/04 z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju
KZ-UPB1):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja,
– je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana,
– ima poravnane davke do RS,
– prijavljeni projekt mora pokrivati oba
tematska sklopa prvega sklopa razpisa.
2. sklop razpisa
Prijavitelj mora za kandidiranje na drugem sklopu javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport za izvajanje
programa za predšolske otroke oziroma
opravljanja dejavnosti osnovnošolskega
izobraževanja,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– vodja projekta je redno zaposlen pri
prijavitelju,
– projekt za prvo področje mora biti
v skladu z načeli in globalnimi cilji Kurikula za vrtce ter s cilji sistema vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji, kot so
opredeljeni v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
projekt za drugo področje mora biti v skladu
s cilji osnovnošolskega izobraževanja, kot
so opredeljeni v 2. členu Zakona o osnovni
šoli ter s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni
v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Projekt mora
v skladu z izbranim področjem vsebovati
pričakovane rezultate, navedene pod točko
2 – Predmet javnega razpisa,
– prijavitelj mora oblikovati mrežo oziroma konzorcij, v katerem je poleg njega še
9 vrtcev in 10 šol oziroma zavodov, če je

prijavitelj vrtec, oziroma v katerem je poleg
njega še 9 šol oziroma zavodov in 10 vrtcev,
če je prijavitelj šola oziroma zavod. V mrežo
oziroma konzorcij prijavitelj lahko vključi le
vrtce z javnoveljavnim kurikulom oziroma le
osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim
programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, osnovne
glasbene šole, ki izvajajo program osnovne
šole, prilagojene programe osnovne šole,
izobraževalne programe osnovne glasbene
šole, potrjene s strani Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje,
– projekt se izvaja v vrtcu prijavitelja in
še v najmanj 9 vrtcih ter na najmanj 10 šolah oziroma zavodih, če je prijavitelj vrtec,
oziroma na šoli oziroma zavodu prijavitelja
in še na najmanj 9 šolah oziroma zavodih
ter v najmanj 10 vrtcih, če je prijavitelj šola
oziroma zavod,
– vsak vrtec oziroma vsaka šola oziroma
vsak zavod razvija svoj model novega didaktičnega in organizacijskega pristopa. To
vključuje tudi, da vsak vrtec oziroma vsaka
šola oziroma vsak zavod izvaja samospremljavo in samoevalvacijo poteka in rezultatov projekta,
– pridobi pisno soglasje ravnatelja vsakega vrtca oziroma vsake šole oziroma vsakega zavoda, v katerem oziroma kateri se
bo izvajal projekt,
– projekt prijavi za izvajanje v obdobju
od leta 2008 do 2013 in pri tem sledi terminskemu planu ministrstva. Načrt financiranja
projekta za posamezno leto ne sme presegati višine sredstev, ki je s tem razpisom
določena kot višina sredstev, namenjenih za
sofinanciranje projekta za določeno vsebinsko področje v koledarskem letu,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku RS (Ur. l. RS, št.
95/04 z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju:
KZ-UPB1):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja,
– je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana,
– ima poravnane davke do RS.
Vsa navedena dokumentacija in obrazci
morajo biti opremljeni s podpisom odgovorne osebe in žigom prijavitelja.
Vloge bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla strokovna komisija, ki jo imenuje
minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju strokovna komisija). Vloge, za katere bo
ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo nadalje obravnavala
v postopku izbora.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednote-
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nje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
1. sklop razpisa
Prijavljene projekte, ki izpolnjujejo pogoje in izločitvena merila, strokovna komisija
v nadaljnjem postopku izbora ocenjuje po
merilih za ocenjevanje projektov, ki so navedena v nadaljevanju.
Najvišje možno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezen projekt, je 130
točk.
Minimalno število točk, ki jih mora prijavitelj doseči, je 60 točk.
Strokovna komisija bo za izbor predlagala enega prijavitelja, in sicer tistega, ki bo
zbral najvišje število točk. V primeru, da bi
bilo več prijaviteljev ocenjenih z enakim številom točk, se kot dodatno merilo upošteva
višje število strokovnih referenc.
Izločitvena merila
Če je eno od izločitvenih meril ali če
so vsa izločitvena merila ovrednotena kot
NE, komisija za javni razpis prijavo izloči
in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje
projektov.
Projekt je formalno pravilno prijavljen

DA
NE
(izločitveno merilo)

Projekt je finančno pravilno prijavljen

DA
NE
(izločitveno merilo)

Projekt je vsebinsko pravilno prijavljen (projekt je skladen z namenom razpisa in pri postavitvi ciljev
projekta so v celoti upoštevani pričakovani rezultati iz 2. točke tega razpisa)

DA
NE
(izločitveno merilo)

Organizacijski in terminski načrt projekta je skladen z zahtevami glede pričakovanih obveznih
rezultatov in poteka aktivnosti

DA
NE
(izločitveno merilo)

Merila za ocenjevanje projektov
Merila za ocenjevanje projektov so:
Zap.
št.

Merilo

Možno število
točk

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta
1.

Število predavateljev oziroma izvajalcev aktivnosti s strokovnimi referencami iz vsebine projekta
in certifikatom s področja posebnih pedagoških načel, dokazljivimi s preverljivimi podatki, kot so
predavanja, objave prispevkov v strokovnih revijah in publikacijah ali na spletnih straneh strokovnih
združenj in organizacij (istovrstno predavanje oziroma objava se šteje samo enkrat).

največ 50 točk

– Vsak predavatelj oziroma izvajalec aktivnosti, ki izpolnjuje zgornji kriterij, šteje 10 točk, skupno število
pa je omejeno na največ 50 točk.
2.

Število predavateljev oziroma izvajalcev aktivnosti s certifikatom s področja posebnih pedagoških
načel z najmanj dveletnimi izkušnjami pri izvajanju programov izobraževanja in profesionalnega
usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter za potrebe različnih področij
v izobraževanju odraslih, pridobljenimi v zadnjih petih šolskih letih (2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07
in 2007/08), dokazljivimi s poročili o realizaciji programov izobraževanja.

največ 35 točk

– Vsak predavatelj oziroma izvajalec aktivnosti, ki izpolnjuje zgornji kriterij, šteje 5 točk, skupno število
pa je omejeno na največ 35 točk.
3.

Število zaključenih projektov na državni ali evropski ravni, ki jih je izvedel posamični prijavitelj ali člani
konzorcija in so dokazljivi s potrdilom skrbnika pogodbe ali s končnim poročilom, v zadnjih 5 letih
s področja posebnih pedagoških načel.

največ 20 točk

– Vsak projekt šteje 5 točk, skupno število pa je omejeno na največ 20 točk.
Kakovost predlaganega projekta
4.

Utemeljitev projekta vsebuje:
a) s podatki podprto analizo stanja na tematskih sklopih v Republiki Sloveniji,
b) obrazložitev povezave projekta z vsebino evropskih in slovenskih programskih dokumentov na
tematskih sklopih,
c) strokovno zasnovo s citiranjem najmanj 5 tujih in najmanj 5 domačih strokovnih virov.

15 točk
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Možno število
točk

Merilo
– Utemeljitev, ki vsebuje sestavino, navedeno pod a) – 5 točk
– Utemeljitev, ki vsebuje sestavino, navedeno pod b) – 5 točk
– Utemeljitev, ki vsebuje sestavino, navedeno pod c) – 5 točk
– Finančna učinkovitost projekta

5.

Cena projekta na 1 udeleženca.

10 točk

– Število točk za projekt se izračuna na naslednji način:
razmerje med najnižjo povprečno ceno na udeleženca med prijavljenimi projekti (Cm) in povprečno
ceno na udeleženca (Cp) se pomnoži s 10 točkami. (število točk = Cm/Cp x 10 točk)
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavljenega projekta.
2. sklop razpisa
Prijavljene projekte, ki izpolnjujejo pogoje in izločitveni merili, strokovna komisija
v nadaljnjem postopku izbora ocenjuje po
merilih za ocenjevanje projektov, ki so navedena v nadaljevanju.
Najvišje možno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezen projekt, je 64 točk.
Minimalno število točk, ki jih mora prijavitelj doseči, je 32 točk.
Strokovna komisija bo za izbor predlagala enega prijavitelja, in sicer tistega, ki
bo zbral najvišje število točk. V primeru, da
bi bilo več prijaviteljev z enakim številom
točk, se izbere tistega, ki ima višje število
referenc.
Izločitvena merila
Če je eno od izločitvenih meril ali če
so vsa izločitvena merila ovrednotena kot
NE, komisija za javni razpis prijavo izloči
in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje
projektov.
Projekt je formalno pravilno prijavljen

DA NE
(izločitveno merilo)

Projekt je finančno pravilno prijavljen

DA NE
(izločitveno merilo)

Projekt je vsebinsko pravilno prijavljen (projekt je skladen z namenom razpisa in pri postavitvi ciljev
projekta so v celoti upoštevani pričakovani rezultati iz 2. točke tega razpisa)

DA NE
(izločitveno merilo)

Merila za ocenjevanje projektov
Merila za ocenjevanje projektov s pripadajočim številom točk po posameznih področjih so:
Kakovost predlaganega projekta
Merilo

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

Utemeljitev projekta (podana analiza stanja ter
programska in strokovna podlaga projekta)

0

4

6

8

Zastavljenost ciljev projekta (skladnost
z namenom in cilji javnega razpisa, opis
predvidenih učinkov na delo vrtcev in šol
oziroma zavodov v mreži oziroma konzorciju)

0

4

6

8

Kakovost opredelitve vsebine projekta (opis
projekta, opredelitev elementov posebnih
pedagoških načel)

0

4

6

8

Prikaz in opredelitev dejavnosti v projektu

0

4

6

8

Organizacijska in finančna opredelitev projekta
(časovni načrt, opredelitev človeških virov,
finančni načrt po dejavnostih in človeških virih)

0

4

6

8
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Način spremljave in samoevalvacije
Merilo
Način spremljave in samoevalvacije

Ne ustreza

Zadovoljivo

Dobro

Odlično

0

4

6

8

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta
Merilo
Dosedanje dokazano sodelovanje prijavitelja v projektih na državni ravni s področja posebnih pedagoških načel v zadnjih 5 letih.
Število referenc

0

1

2

3

4

5

Točke

0

4

6

8

10

12

Sodelovanje vrtcev z razvojnimi oddelki
oziroma osnovnih šol s prilagojenim programom oziroma zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja
Merilo

Točke

Od vseh sodelujočih vrtcev je vsaj en vrtec, ki ima razvojni oddelek, oziroma vsaj ena osnovna šola, ki izvaja
prilagojeni program, oziroma vsaj en zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvaja
dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Skupna okvirna vrednost za javni razpis
»Profesionalno usposabljanje strokovnih
delavcev ter razvoj in uvajanje novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter
osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki
izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah« znaša
1.416.760,00 EUR, od tega je za prvi sklop
razpisa, »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev,« predvideno 745.000,00
EUR, za drugi sklop razpisa, »Razvoj in
uvajanje novih didaktičnih in organizacijskih
pristopov z elementi posebnih pedagoških
načel v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih
šolah s prilagojenim programom, zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah«, pa 671.760,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Ministrstvo bo izbranim izvajalcem sredstva izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov
za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim
načrtom. Stroške projekta, nastale do 31. 8.
tekočega leta, bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu. Zadnji zahtevek za

izplačilo v posameznem proračunskem letu
mora biti izstavljen do 15. 9. tekočega leta
(za sredstva, ki so predvidena v proračunu
v letu 2014, pa najkasneje do 31. 10. 2013).
Skupna vrednost za projekt znaša
1.416.760,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
za proračunsko leto 2009: 307.766,00
EUR, od tega:
– 137.977,10 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) za namen prvega sklopa razpisa
in
– 24.348,90 EUR s PP PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 –slovenska udeležba (15,00%) za namen prvega sklopa
razpisa,
– 123.624,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) za namen drugega sklopa
razpisa in
– 21.816,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%) za namen drugega sklopa
razpisa,
za proračunsko leto 2010: 317.766,00
EUR, od tega:
– 146.477,10 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) za namen prvega sklopa razpisa in
– 25.848,90 EUR s PP PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%) za namen prvega sklopa
razpisa,
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– 123.624, 00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) za namen drugega sklopa
razpisa in
– 21.816, 00 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%) za namen drugega sklopa
razpisa,
za proračunsko leto 2011: 375.788,00
EUR, od tega:
– 195.795,80 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) za namen prvega sklopa razpisa
in
– 34.552,20 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%) za namen prvega sklopa
razpisa,
– 123.624,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) za namen drugega sklopa
razpisa in
– 21.816, 00 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%) za namen drugega sklopa
razpisa,
za proračunsko leto 2012: 325.440,00
EUR, od tega:
– 153.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) za namen prvega sklopa razpisa in
– 27.000,00 EUR s PP PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 –slovenska ude-
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ležba (15,00%) za namen prvega sklopa
razpisa,
– 123.624,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) za namen drugega sklopa
razpisa in
– 21.816,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%) za namen drugega sklopa
razpisa,
za proračunsko leto 2013: 80.000,00
EUR, od tega:
– 68.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) za namen drugega sklopa razpisa in
– 12.000,00EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%) za namen drugega sklopa
razpisa,
za proračunsko leto 2014: 10.000,00
EUR, od tega:
– 8.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) za namen drugega sklopa razpisa in
1.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%) za namen drugega sklopa
razpisa.

Vsa sredstva

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.416.760,00

307.766,00

317.766,00

375.788,00

325.440,00

80.000,00

10.000,00

1. sklop razpisa

745.000,00

162.326,00

172.326,00

230.348,00

180.000,00

0,00

0,00

85,00%

633.250,00

137.977,10

146.477,10

195.795,80

153.000,00

0,00

0,00

15,00%

111.750,00

24.348,90

25.848,90

34.552,20

27.000,00

0,00

0,00

2. sklop razpisa

671.760,00

145.440,00

145.440,00

145.440,00

145.440,00

80.000,00

10.000,00

85,00%

570.996,00

123.624,00

123.624,00

123.624,00

123.624,00

68.000,00

8.500,00

15,00%

100.764,00

21.816,00

21.816,00

21.816,00

21.816,00

12.000,00

1.500,00

Celoten razpis

Tabela predstavlja predvideno dinamiko
izplačil iz proračuna.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje izvajalce),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konfe
rence,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija za udeležbo na strokovnih izobraževanjih projektnega tima po predhodni
odobritvi MŠŠ,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (strokovna gradiva in literatura,
didaktični pripomočki in podporni materiali
po predhodni odobritvi MŠŠ),
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme (samo v primeru, da ni bila kupljena z javnimi sredstvi).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa do najkasneje 31. 10. 2013.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
Pri načrtovanju stroškov mora prijavitelj
upoštevati omejitve višine posameznih vrst
stroškov, navedene v Navodilih Ministrstva
za šolstvo in šport za izvajanje projektov
ESS.
V Finančnem načrtu, ki je priloga k Prijavnici, prijavitelj stroške navede brez davka
na dodano vrednost.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republi-

ke Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07
z dne 16. 10. 2007), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94/07
z dne 19. 4. 2006 in 10/08 z dne 30. 1.
2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se
pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je
treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev
Rok za oddajo prijav je 3. 11. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane
v zapečateni ovojnici in opremljene z obrazcem, ki je del razpisne dokumentacije, priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104,
1001 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana
strokovna komisija, ki jo imenuje minister,
pristojen za šolstvo, najkasneje v desetih
dneh od roka za oddajo prijav. Odpiranje
prijav ne bo javno.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
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Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila
o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Pritožba – Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in
organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu«. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
izvajalci. O pritožbi odloči minister v roku
15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in
šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice,
razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov
andreja.pezdir@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta, ali da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel
sredstva za stroške projekta tudi iz drugih
virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo,
se lahko pogodba o sofinanciranju razdre,
upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 032-4/2008-16
Ob-8423/08
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04
– ZLD-UPB1), Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Oplotnica
o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti št.:
8.11.1/2008, objavlja Občina Oplotnica
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Oplotnica.
2. Naslov koncedenta: Grajska cesta 1,
2317 Oplotnica; tel. 02/845-09-00, telefaks
02/845-09-09.
3. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za območje
Občine Oplotnica.
4. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za nedoločen
čas. Koncesionar mora začeti z izvajanjem
lekarniške dejavnosti najpozneje v enem
letu po pridobitvi koncesije. Koncedent ne
prevzema nobenih finančnih obveznosti
iz naslova izvajanja lekarniške dejavnosti
v koncesiji. Prostore in opremo za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncedent s sklenitvijo najemne pogodbe s koncesionarjem.
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5. Prijava na javni razpis: na javni razpis
se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
1. je magister farmacije in izpolnjuje
splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
2. ima opravljen strokovni izpit,
3. obvlada slovenski jezik,
4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme
biti starejše od treh mesecev),
5. magister farmacije, ki je za več kot
tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti,
pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti
koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom
lekarniška zbornica,
6. ni v delovnem razmerju oziroma mu
bo z začetkom izvajanja koncesije delovno
razmerje prenehalo,
7. koncesionar mora ves čas trajanja
koncesije zagotavljati izpolnjevanje Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06); oziroma
drugega ustreznega predpisa.
Ta pogoj lahko prijavitelj izpolni v roku
enega leta od podelitve koncesije.
b) Drugi pogoji:
1. lokacija lekarne v koncesiji mora
biti v kraju Oplotnica v prostorih že delujoče
lekarne,
2. prijavitelj mora zagotoviti v lekarni najmanj 40-urni poslovni čas lekarne na
teden,
3. prijavitelj mora nuditi prebivalcem
poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom
o lekarniški dejavnosti lahko opravlja,
4. prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki
je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu
z zastavljenim programom,
5. drugi pogoji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika
bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške
dejavnosti, ki jih v skladu
z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko opravlja
lekarna
– obratovalni čas lekarne
v Oplotnici
– delovne izkušnje prijavitelja v lekarniški dejavnosti
v skladu z 1. členom Zakona
o lekarniški dejavnosti (izdaja
zdravil in magistralna receptura)
– izkušnje prijavitelja na
vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu v lekarni
– dodatna izobraževanja in
izpopolnjevanja

do 20 točk
do 20 točk

do 20 točk
do 20 točk
do 10 točk

Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih
meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, priložene mora imeti
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zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo na Občini Oplotnica, Grajska cesta 1, Oplotnica – tajništvo ali jo natisnejo s spletne strani Občine
Oplotnica – http://www.oplotnica.si. Občina
Oplotnica lahko v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno dokumentacijo
na osnovi njegove pisne zahteve.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Oplotnica,
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, s pripisom:
»Ne odpiraj – koncesija za lekarno«. Na
ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 5. novembra 2008 do 12.
ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
8. Pristojni javni uslužbenki za dajanje
informacij in pojasnil:
– Bojana Fideršek, 02/845-09-02, tajnik.obcina.oplotnica@siol.net in
– Irena Cehtl, 02/845-09-07, Irenac.obcina.oplotnica@siol.net.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo 12. novembra 2008
ob 16. uri, v sejni sobi Občine Oplotnica,
Grajska cesta 1, Oplotnica.
Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem razpisu.
Koncesijo bo koncedent podelil po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS
za zdravje.
Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Občina Oplotnica
Ob-8425/08
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi 36. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list
RS, št. 38/00)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja
na javnih cestah v Občini Trebnje
I. Naziv koncedenta: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Trebnje, in sicer:
– vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa;
– dela in opravila s področja varstva
cest;
– nujna dela za zagotovitev prevoznosti
cest;
– dela čiščenja zimskega vzdrževanja
cest;
– pluženje, posipavanje in čiščenje cest
in pločnikov;
– intervencijska dela za zagotavljanje
prevoznosti cest;

– vzdrževalna dela na cestni signalizaciji, zamenjava dotrajanih tabel, obnova talne
signalizacije;
– razna manjša nepredvidena vzdrževalna dela po naročilu naročnika.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje Občine Trebnje.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 4 let, od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
razmerje začne veljati s 1. 1. 2009.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar poleg splošnih pogojev predpisov
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati tudi pogoje, določene v 6. členu Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
kategoriziranih občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/00).
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; največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže je
100 točk:
– ponudbena cena: do 84 točk,
– reference ponudnika: do 16 točk.
V primeru, da več kandidatov doseže
enako število in največ točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije kandidat, ki med kandidati nudi nižjo ceno.
IX. 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 Trebnje, Goliev trg 5, tel. 07/34-81-114
po predhodni najavi, kontaktna oseba za
dodatne informacije: Marija Zaletelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan (po
predhodni telefonski najavi) od objave razpisa do največ šest dni pred rokom za oddajo
ponudb, (do vključno 4. 11. 2008).
X. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis koncesija – redno vzdrževanje kategoriziranih
občinskih cest« je treba predložiti v zaprtih
ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata
biti navedena ime in naslov prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 11. 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 Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje.
XI. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 11.
2008 ob 11. uri na naslovu: v veliki sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
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XII. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe
Kandidat mora predložiti nepreklicno garancijo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici) za resnost kandidature, v višini 50.000 EUR. Garancija mora biti veljavna najmanj 90 koledarskih dni od datuma
odpiranja ponudb.
Kandidat mora prijavi predložiti tudi potrjeno izjavo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% od vrednosti del po ponudbi
koncedenta z DDV, za vsako leto izvajanja
koncesije.
Bančno garancijo bo predložil v roku 8
dni od podpisa akta o javno-zasebnem partnerstvu in jo letno obnavljal.
XIII. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Trebnje. Način plačila koncesionarja se
določi z aktom o javno-zasebnem partnerstvu. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od
računovodstva za svojo ostalo dejavnost
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
javnih službah in Zakona o gospodarskih
družbah.
XIV. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko je
ta izbrana kot najugodnejša: pogodba.
XV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: 1. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06,):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo: izjava,
2. da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, v kateri ima sedež,
3. da ni bil proti njemu uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
v skladu s predpisi,
4. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
5. da noben imetnik poslovnega deleža,
delnic, oziroma drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oziroma
kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika)
v višini več kot 20%, ni funkcionar oziroma
njegov družinski član,
6. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost
o vpisu v register poklicev ali trgovski register,

7. da v zadnjih šestih mesecih pred objavo koncesije ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo (obrazec 4),
8. da razpolaga z ustreznimi kadri, potrebnimi za izvedbo koncesije.
Dokazilo: kandidat mora v prijavi navesti
in priložiti dokazila o strokovnih kvalifikacijah
osebja, odgovornega za izvedbo javne službe, ki je predmet razpisa,
9) da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih sredstev za delo oziroma, da
razpolaga z ustrezno tehnično opremo in
zadostnim obsegom potrebnih sredstev za
izvedbo koncesije.
Priloga: kandidat mora v prijavi navesti
seznam tehnične opreme oziroma drugih
sredstev, s katerimi mora ponudnik razpolagati in jih opisati v kandidaturi,
10) da predložijo dokazila, reference ipd,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe.
XVI. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je najmanj
90 dni. Predvideni rok za odločitev o izbiri je
60 dni od dneva odpiranja ponudb. O izbiri
koncesionarja koncendent odloči z upravno
odločbo. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti odločbe izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim
koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
XVII. 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. 07/34-81-114.
Dodatna pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo zahtevo samo v pisni
obliki.
XVIII. Datum odposlane zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana 2. 10.
2008.
Občina Trebnje
Ob-8493/08
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS, št.
90/07) in Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS,
št. 56/07 in spremembe), objavlja Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Šentrupert za šolsko
oziroma študijsko leto 2008/2009
1. Predmet javnega razpisa: podelitev
štipendij za izobraževalne programe na področju turizma in štipendij za nadarjene dijake in študente Občine Šentrupert.
2. Pravico do štipendije Občine Šentrupert lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo
srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti
dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa,
razen študenti z vpisanim absolventskim
statusom, če izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini
Šentrupert,
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– da ima status dijaka oziroma status
rednega študenta,
– da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu
RS za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima status zasebnika ali samostojnega
podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in
ne prejema druge štipendije v RS.
Kandidat za štipendijo, ki se podeljuje za
izobraževalne programe na področju turizma, mora poleg zgoraj navedenih splošnih
pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je redno vpisan v srednješolski izobraževalni program turistični tehnik oziroma višješolski, visokošolski strokovni ali
univerzitetni študijski program za področje
turizma.
Kandidat za štipendijo za nadarjene dijake in študente mora poleg zgoraj navedenih
splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je v preteklem šolskem letu dosegel
najmanj prav dober učni uspeh – učenci
in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– letnik izobraževanja, pri čemer ima ob
enakih pogojih prednost kandidat vpisan
v višji letnik;
– oddaljenost šole od kraja bivanja;
– ob enakih ostalih pogojih ima pri vseh
vrstah štipendije, ki jih podeljuje Občina
Šentrupert, prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. Dohodek na
družinskega člana se bo izračunal v skladu
z 10. in 11. členom Pravilnika o podeljevanju
štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 90/07).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Šentrupert.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009
bosta v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Šentrupert, predvidoma dodeljeni 2 štipendiji, in sicer 1 za izobraževalne programe na področju turizma in 1 za
nadarjene dijake in študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 115 EUR mesečno,
za študente pa 125 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij za leto 2008 in 2009 znaša 3.000 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Občine Šentrupert, na podlagi
Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 56/07
in spremembe).
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– fotokopija osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu
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RS in na spletnih straneh Občine Šentrupert
www.sentrupert.si. Obrazci so od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert in na spletni
strani občine.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje:
prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do
27. oktobra 2008 do 15. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert,
z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev
štipendije«. Veljajo tudi vloge z odtisnjenim
poštnim žigom na kuverti na dan 27. oktober 2008.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne: vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno
prispele prijave na javni razpis in prijave, ki
ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden
v pozivu, se s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja
vlog.
O podelitvi štipendij Občine Šentrupert
bo odločala na predlog Komisije za štipendiranje Občinska uprava Občine Šentrupert
z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od
prejema odločbe zoper odločitev občinske
uprave vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šentrupert
kot štipenditorjem in izbranim štipendistom,
v skladu z določili pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Danica Grandovec, tel. 07/343-46-07, Mateja
Jazbec, tel. 07/343-46-02.
Občina Šentrupert
Ob-8506/08
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter po sklepu
Občinskega sveta in Programa prodaje občinskega in finančnega premoženja z dne
24. 4. 2008, objavlja komisija za prodajo
hotela klub Krnes z dne 2. 10. 2008
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
– Poslovni objekt Hotel Klub Krnes,
Center 153, 2393 Črna na Koroškem, ki
obsega:
1. gostinski del:
– objekt v izmeri 617 m2 in
– zemljišče v izmer 1.904 m2,
2. hotelski del:
– objekt v izmeri 646 m2 in
– zemljišče 1.105 m2
in zajema zemljišča:
1. parc. št. 118/4, dvorišče, v izmeri
4 m 2;
2. parc. št. 119/21, zelenica, v izmeri
615 m2 in
3. parc. št. 119/25, dvorišče v izmeri
75 m2, zelenica v izmeri 327 m2, dvorišče
v izmeri 476 m2, dvorišče v izmeri 699 m2,
objekt v izmeri 627 m2, dvorišče v izmeri
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186 m2, torej v skupni izmeri 2.390 m2; vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 680,
k. o. Črna.
Izhodiščna cena je 275.000,00 €.
Zemljiško knjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, ki se bodo odvijale
v hotelu;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev;
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene.
V primeru, da je kupec iz katere druge
države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% ponujene cene
na transakcijski račun št: 01216-0100010176
do dne 27. 10. 2008, do 13. ure.
Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe, so:
– najvišja ponujena cena – 80 točk;
– ohranjanje dejavnosti – 20 točk.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika
ter plačati preostanek kupnine v roku 8
dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih
strank. Plačilo kupnine v določenem roku
predstavlja bistveno sestavino prodajne
pogodbe.
Ponudba veže ponudnika do sklenitve
prodajne pogodbe organizatorja javnega
zbiranja ponudb z najugodnejšim ponudnikom.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe je 27. 10.
2008, do 13. ure. Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za
Krnes«. Ponudba se odda na sedež Občine
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem dne, 27. 10. 2008,
ob 13.30.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene. Ne glede na to je ponudbe
v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07) mogoče
dopolniti, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, ki bistveno ne vpliva na možnost odločitve komisije.
Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni,
od prejema poziva za dopolnitev.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje
ter preciziranja pogojev prodaje.

Prav tako lahko komisija kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge, pri čemer je dolžna ponudnikom
povrniti stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremukoli ponudniku, je izključena.
Ogled je možen vsak delovni dan od 9.
do 13. ure.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16 ali
02/870-48-10.
Občina Črna na Koroškem
Ob-8511/08
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 82/04),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o podeljevanju štipendij Občine
Trebnje (Ur. l. RS, št. 68/05) in na podlagi
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2008 (Ur. l. RS, št. 53/07, 48/08, 53/08 – popravek), objavlja Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Trebnje za šolsko
oziroma študijsko leto 2008/2009
1. Predmet javnega razpisa: podelitev
štipendij dijakom in študentom Občine Trebnje, razen tistim, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju
programov na področju kmetijstva v Občini
Trebnje (Ur. l. RS, št. 70/07).
2. Pravico do štipendije Občine Trebnje
lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške
in strokovne šole, program gimnazije in
študenti višješolskega, visokošolskega in
univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Trebnje,
– da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli
najmanj prav dober šolski uspeh – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deficitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Trebnje;
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu;
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana; dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu z 10. in 11. členom Pravil-
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nika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
(Ur. l. RS, št. 82/04, 68/05).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na podlagi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na podlagi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Trebnje.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009
bo v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Trebnje predvidoma dodeljenih
24 štipendij, in sicer 12 za dijake in 12 za
študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 133 EUR mesečno, za študente pa 168
EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2008
in na podlagi 4. člena Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
53/07, 48/08, 53/08 – popravek) 43.344,00
EUR.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– fotokopija osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, in na spletni strani Občine Trebnje:
www.trebnje.si. Prijavni obrazci so od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na Oddelku za družbene
dejavnosti, soba 24.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 29. 10. 2008 do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev štipendije«.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan
k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se
s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 35 dneh od dneva odpiranja
vlog.
O podelitvi štipendij Občine Trebnje bo
odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava Občine Trebnje z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu
kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema
odločbe zoper odločitev občinske uprave
vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Trebnje
kot štipenditorjem in izbranim štipendistom

v skladu z določili pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Kontaktna
oseba je Darinka Trdina, tel 07/348-11-24,
e-mail: darinka.trdina@trebnje.si.
Občina Trebnje
Št. 430-0018/2008
Ob-8529/08
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sprejetega posamičnega programa
ravnanja s stvarnim premoženjem občine na
11. seji občinskega sveta, z dne 23. 4. 2008
ter 12. seji občinskega sveta, z dne 22. 9.
2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb in javno dražbo
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet prodaje:
a) Prazen in bremen prost stanovanjski
prostor, ob avtobusni postaji, na naslovu:
Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje
z ID št. 0889-418-10, v velikosti 118,92 m2,
stoji na parceli št. 220, pripisani pri vložku
št. 536, k.o. Mežica. Prodaja se opravi z javnim zbiranjem ponudb. Izhodiščna vrednost:
66.595,00 €;
b) Zemljišče parc. št. 533/1 (dvorišče)
k.o. Mežica, območje eno ali dvostanovanjskih stavb, ob Lenartovi ulici 20, v velikosti
660 m2, pripisano pri vložku št. 391, last
Občine Mežica. Prodaja se opravi z javnim zbiranjem ponudb. Izhodišča vrednost:
19.800,00 €;
c) Zemljišča parc. št. 89 (njiva) v velikosti 225 m2, 90 (sadovnjak, njiva) v velikosti
1.369 m2, pripisani pri vložku št. 1167 in
140/6 (travnik – obremenjen z gospodarsko
javno infrastrukturo) v velikosti 324 m2, pripisani pri vložku št. 691, vse k.o. Mežica, območje mešanih dejavnosti (poslovno – stanovanjske dejavnosti) last Občine Mežica.
Zemljišča so v bližini trgovskega centra Tuš
– Vačun. Prodaja se opravi z javno dražbo.
Izhodišča vrednost: 64.214,00 €;
d) Zemljišče parc. št. 137/3 (njiva – delno obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo) v velikosti 1.570 m2, pripisani pri
vložku št. 691, k.o. Mežica, območje mešanih dejavnosti (poslovno – stanovanjske
dejavnosti), last Občine Mežica. Zemljišča
so v bližini trgovskega centra Tuš – Vačun.
Prodaja se opravi z javno dražbo. Izhodišča
vrednost: 54.950,00 €.
Izhodiščne cene so določene v skladu
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom,
št. 1630/08-16, -28 in -48 ter s sklepom Občinskega sveta Občine Mežica, ki je potrdil
posamične programe ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Mežica.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelo videno-kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje.
2. Varščino za resnost ponudbe ter kavcijo za sodelovanje na javni dražbi, ki znaša 10% od izklicne cene v točki II, morajo
ponudniki poravnati najkasneje do 24. 10.
2008, na račun Občine Mežica št. 01274-
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0100010050, sklic za vsako nepremičnino
posebej.
Za nepremičnino pod zaporedno:
a) 00 478-0012,
b) 00 478-0028,
c) 00 478-0029,
d) 00 478-0029-1.
Varščina ali kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če
pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena
v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri.
3. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15. dneh od sprejema sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino
v enkratnem znesku najkasneje v 8 dneh od
dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu
kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev
kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
4. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo nepremičnine, sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev,
takse za vpis v zemljiško knjigo ter druge
davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni
nepremičnine.
5. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena
enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene
(javno zbiranje ponudb).
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe.
Da se bo ponudba štela kot pravilna mora
vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe;
– fotokopijo izpiska iz sodnega registra za
pravno osebo, samostojni podjetnik predloži
fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne
sme biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe), ID št. za DDV ter številko transakcijskega računa za pravne osebe
oziroma s.p.;
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.);
– dokazilo o vplačilu varščine ali kavcije
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti;
– morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe
(OBR-3).
Javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje bo potekalo za prodajo
nepremičnin pod a) in b) pod točko II. (predmet prodaje).
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru manjših ponudbenih razlik (do
1.000 €) ali enakih ponudb se lahko s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh
od dneva odpiranja ponudb.
Javna dražba
Javna dražba bo potekala za prodajo nepremičnin pod c) in d) pod točko II. (predmet
prodaje). Dražitelji se morajo najpozneje 1
uro pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju dražbe, sejna soba Občine
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Mežica ter v urejeni mapi predložiti fotokopije
potrebnih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Najmanjše večanje izklicne cene je po
1.000,00 €.
Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo
ceno.
V primeru, če je ponudnik samo eden je
nepremičnina prodana za izklicno ceno.
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.
V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe ob pogoju, da predloži vso potrebno dokumentacijo se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih.
Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti ali jo na
kakršen drugi način razveljavi.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
1. Komisija bo upoštevala le pisne ponudbe, ki bodo z ustreznimi prilogami prispele
v zaprti ovojnici, do 27. 10. 2008 do 10. ure,
na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica, z oznako »Ne odpiraj! Javno
zbiranje ponudb / javna dražba, za prodajo
nepremičnin«.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb, ne bo javno. Javno
dražbo bo nadzorovala pristojna komisija in
bo potekala v prostorih Občine Mežica dne,
27. 10. 2008 ob 12. uri.
2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko
interesenti dobijo na Občini Mežica vsak delovni dan na tel. 02/82-79-354 – Mateja Kavtičnik ali e-mail andreja.breznik@mezica.si.
Občina Mežica
Št. 116
Ob-8512/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije objavlja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška
cesta 4, Laško
razpis
za izvajanje gradbenega nadzora
po ZGO-1 za: gradnjo objekta
Terme Laško – III. faza: Kongres hotel
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izvajanje gradbenega nadzora po ZGO-1 za
gradnjo objekta Terme Laško – III. faza: Kongres hotel.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljub
ljana, s sodelavci.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. naziv in naslov ponudnika
3.2. registracija dejavnosti
3.3. ponudbeni predračun
3.4. plačilni pogoji
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca
3.6. podatki o kadrih, ki bodo izvajali gradbeni nadzor
3.7. reference
3.8. garancija banke za resnost ponudbe
3.8. osnutek pogodbe.
4. Predvideni začetek del: 1. 11. 2008.
5. Orientacijska vrednost investicije:
24.000.000,00 EUR + DDV.
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6. Plačilni pogoji
Varianta 1:
70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij
v roku 15 dni po potrditvi.
30% pogodbenega zneska pa predstavlja obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po
njihovi emisijski vrednosti.
Varianta 2:
Po ponudbi izvajalca.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto,
– reference.
Obseg zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na
voljo na naslovu Thermana d.d., Zdraviliška
cesta 4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14.
ure, po predhodni najavi v tajništvu Thermane d.d. Laško, na tel. 03/423-23-00 in odkupom po ceni 170,00 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila
o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije
nakažite na transakcijski račun pri Banki
Celje št. 06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – za gradbeni nadzor objekta Terme
Laško – III. faza: Kongres hotel« in s polnim
naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška cesta
4, 3270 Laško, do petka, 17. 10. 2008 do
12. ure.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 30 dneh od zaključka
razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Thermana d.d.
Št. 112
Ob-8513/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije objavlja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška
cesta 4, Laško
razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za:
gradnjo objekta Terme Laško – III. faza:
Kongres hotel Konstrukcija
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
gradnja konstrukcije objekta Terme Laško
– III. faza: Kongres hotel in zajema gradbeno-obrtna dela ter elektroinstalacijska dela.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljub
ljana, s sodelavci, št. projekta: 02-2008/A
– konstrukcija.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. podatki o ponudniku
3.2. ponudbeni predračun
3.3. plačilni pogoji
3.4. terminski plan izvedbe
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca
3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del

3.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku
3.8. osnutek pogodbe.
Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela
ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije.
4. Predvideni začetek del: 1. 11. 2008.
5. Orientacijska vrednost investicije:
3.000.000,00 EUR + DDV.
6. Način obračuna
Varianta 1: po dejanskih količinah ter enotnih in fiksnih ponudbenih cenah.
Varianta 2: ključ v roke.
7. Plačilni pogoji
Varianta 1:
70% pogodbenega zneska se poravna na
osnovi izstavljenih mesečnih situacij v roku
15 dni po potrditvi.
30% pogodbenega zneska pa predstavlja
obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po njihovi
emisijski vrednosti.
Varianta 2:
Po ponudbi izvajalca.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na varianto in način obračuna,
– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pri Andreju Kaluži v Thermana d.d. Laško, na tel.
03/423-23-00 po predhodni najavi vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Ponudbe morajo biti predane po priloženi
zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo na zgoščenki in za katere se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Obseg zahtevanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki je ponudnikom na voljo na naslovu Thermana d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško,
vsak dan od 8. do 14. ure, po predhodni najavi v tajništvu Thermane d.d. Laško, na tel.
03/423-23-00 in odkupom za vsa razpisna
dela po ceni 1.000,00 EUR + DDV oziroma
za posamezen sklop del znotraj rekapitulacije
po ceni 300,00 EUR + DDV. Dokumentacijo
lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje št.
06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba – Gradnja objekta Terme Laško – III. faza:
Kongres hotel – Konstrukcija« in s polnim
naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška cesta
4, 3270 Laško, do petka, 17. 10. 2008, do
12. ure.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 30 dneh od zaključka
razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih
razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe
in skleniti pogodbe ter lahko razpis ponovi.
Thermana d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 47800-6/2008/4
Ob-8559/08
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa mag. Božo Predalič, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje:
Na parc. št. 916/1, k.o. Želeče, stoji stanovanjska stavba v izmeri 106 m2, stavba v
izmeri 335 m2, dvorišče v izmeri 500 m2 in
vrt v izmeri 577 m2 (št. stavbe 1403, 1406,
1407, 1409 in 1541), parc. št. 916/2, k.o. Želeče, pa je v naravi travnik v izmeri 536 m2
in vrt v izmeri 2025 m2, parc. št. 917, k.o.
Želeče, je v naravi vrt v izmeri 539 m2, parc.
št. 905/5, k.o. Želeče, v naravi predstavlja
travnik v izmeri 442 m2 (št. stavbe 1383),
parc. št. 919/1, k.o. Želeče, je park v izmeri
2008 m2 in parc. št. 919/2, k.o. Želeče, predstavlja sadovnjak v izmeri 805 m2.
Stanovanjska hiša z zunanjimi dim. 16,1
x 6 m predstavlja dvo-etažni objekt starejše
izdelave. V pritličju so: skupni prostori, kurilnica, skladišče s cisterno na olje in delavnico za vrtnarijo, v nadstropju so bivalni prostori, dnevna soba, kuhinja, WC s kopalnico,
shrambo, spalnica in povezovalni hodnik.
Objekt je grajen iz opeke in kamna brez
ustrezne toplotne in hidroizolacije. Stropovi
nad pritličjem so leseni z ometom na štukaturi. V kurilnici oziroma skladišču goriv so
stene in strop grobo obdelane. Ogrevanje je
centralno na olje. Mizarski izdelki so leseni,
vrata in podboji so leseni, okna so lesena
dvojna z enojno zasteklitvijo. Streha je lesena, krita s salonitno kritino. Objekt je bil
zgrajen leta 1952.
Skladišče in lopa: objekt je zidan v vel.
4,2 m x 13,6 m kot dvokapnica za potrebe skladiščenja vrtnarije. Starost objekta je
ocenjena na približno 80 let. Spodnji del rastlinjaka je betonski, v velikosti 25 x 3,10 m
in 25 x 6,0 m.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, trenutno še uporablja bivši najemnik.
4. Predkupna pravica
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Bled št. 3501-355/2008 z dne 17. 4.
2008, izhaja, da so nepremičnine parc. št.
916/1, 916/2, 917, 905/5, vse k.o. Želeče,
opredeljene kot stavbno zemljišče in da sta
parc. št. 919/1 in 919/2, obe k.o. Želeče,
opredeljeni kot kmetijsko zemljišče.

Na nepremičninah obstajata predkupni
pravici, in sicer:
– na parc. št. 916/1, 916/2, 917, 905/5,
vse k.o. Želeče, obstaja zakonita predkupna
pravica Občine Bled v skladu z 2. členom
Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Ur.
l. RS, št. 58/07). Občina Bled je izdala potrdilo št. 3501-627/2008 z dne 4. 8. 2008, da
ne uveljavlja predkupne pravice;
– na parc. št. 919/1 in 919/2, obe k.o. Želeče, obstaja predkupna pravica po Zakonu
o kmetijskih zemljiščih.
Parc. št. 916/1, 916/2, 917, 905/5, 919/1
in 919/2, vse k.o. Želeče, se na javnem razpisu prodajajo kot celota s tem, da cena za
stavbna zemljišča predstavlja 97% najvišje
ponujene cene, cena za kmetijska zemljišča
pa 3% najvišje ponujene cene. Prodajalec
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za stavbna zemljišča v roku 15 dni
po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Za kmetijska zemljišča pa bo moral
najugodnejši ponudnik sprejeti ponudbo v
skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih pred pristojno upravno enoto, pred
podpisom pogodbe za stavbna zemljišča.
Kolikor najugodnejši ponudnik ponudbe ne
bo sprejel, bo izgubil vplačano varščino.
Prodajalec dalje naznanja, da kolikor se
bo pojavil predkupni upravičenec za kmetijsko zemljišče bo v skladu z določili Zakona
o kmetijskih zemljiščih sklenil pogodbo s
predkupnim upravičencem, najugodnejšemu ponudniku pa bo vrnjen sorazmerni del
(3%) vplačane varščine. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in
obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za kmetijska zemljišča, če je bila pri
tem upoštevana predkupna pravica v skladu
z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih.
5. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je
predmet prodaje je izklicna cena 730.000
EUR. Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 1.000 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka
na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec. V primeru, da najvišjo ceno ponudita
dva ali več ponudnikov, se med njimi opravi
javna dražba, in sicer dne 23. 10. 2008 na
Gregorčičevi 20, soba 109, ob 14. uri. Najmanjši dvig kupnine je 5.000 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
15119-7200994-74092008.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po sklenitvi in notarski overitvi
pogodbe ter plačilu kupnine. V primeru, da
kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se
pogodba šteje za razdrto.
8. Informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije v
zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na elektronski
naslov gp.gs@gov.si.
9. Kraj in čas zbiranja ponudb
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Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni
in podpiše obrazec za sprejem ponudbe in
obrazca pogodb, ki so dostopni na spletni
strani http://www.gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne strani
se pošlje zahtevek za posredovanje obeh
obrazcev na elektronski naslov gp.gs@gov.
si.
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na račun 011006300109972, sklic 18 15119-720099474092008. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po sprejemu sklepa o izbiri. Kolikor izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh
od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni
po podpisu pogodbe, se vplačana varščina
zadrži.
Izpolnjen obrazec prijave, izpolnjena in
podpisana vzorca pogodbe ter dokazilo o
plačani varščini se pošlje v zaprti ovojnici
na naslov Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
Slovenija, s pripisom »Ne odpiraj, ponudba
za odkup stanovanjske hiše na Bledu«, do
21. 10. 2008 do 10. ure (rok za oddajo ponudb). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudb,
ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija
pooblaščena za izvedbo postopka izločila in
jih bo neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe
lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb
oddajo tudi osebno na vložišču Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, v petkih pa od 9.
do 14.30.
10. Drugi pogoji:
a) na zbiranju ponudb lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin;
b) ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
c) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
d) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
e) Ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece šteto od zadnjega dneva roka za oddajo
ponudb dalje.
11. Komisija Generalnega sekretariata
Vlade Republike Slovenije, pooblaščena za
izvedbo postopka oziroma Vlada Republike
Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne stroške v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
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Javne dražbe
Št. 2085/08
Ob-8504/08
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, na
podlagi 18. in 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 z dne
20. 10. 1995) objavlja
javno dražbo
za odprodajo rabljenih viličarjev in
ostale opreme
Predmet prodaje so:

Št.
Predmet
predmeta javne dražbe

1

2

3

4

Orbico
ElektroLjubljana
Usmernik
baterijski

Indos-Diesel
viliþar

Indos-Elekro
viliþar

Indos-Elekro
viliþar

Inv. št.

Tip

DU-03051008 72/50WA

Tovarniška
številka

Leto
izdelave

1998

Opis

Izklicna
cena brez
DDV

Lokacija
predmeta

100,00 €

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani

redno servisiran, je v funkciji
nosilnost 1600 kg; dvižna
višina 3,270 m; teža vozila
4570 kg; boþni pomik; vilice
za transport balirnega
materiala; dupleks teleskop;
zaprta ogrevana kabina;
1.750,00 €
zunanje luþi; vzvratno
ogledalo; prednji in zadnji
brisalci; prednje pnevmatike
polna guma, zadnje zraþnice;
odstranjen akumulator,
162351 D30 Sx 3,3 111095/14 1995/1053 nevozen
nosilnost 1200 kg; dvižna
višina 3,3 m; teža vozila
2540 kg; odstr. akum.
300,00 €
baterije 2x36 V; standard
vilice; zadnji periodiþni
V 12 E4 Sx
162010 3,3
11570-21
1978-101 pregled 2001; nevozen
nosilnost 1200 kg; dvižna
višina 3,5 m; teža vozila
3650 kg; polne gume;
500,00 €
odstranjen akumulator;
VE 1202nevozen
261711 0201
11090-11
1977

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani

1

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št.
Predmet
predmeta javne dražbe

Inv. št.

Tip

Tovarniška
številka

Št.

Leto
izdelave

5

Indos-Elekro
viliþar

VAE4 15D
051007 x 2,6
14070/2

6

Indos-Elekro
viliþar

VE 1502051009 020/2

6000/20

1969

7

Indos-Elekro
viliþar

VAE 5/15
030621 E TX

110010/39

1994

8

Indos-Elekro
viliþar

VAE 5/15
091713 E SX

19000/25

1989

1981/00
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Opis

Izklicna
cena brez
DDV

Stran

3411

Lokacija
predmeta

nosilnost 1500 kg; dvižna
višina 2,6 m; teža vozila
2900 kg; trokolesni viliþar z
skladišþe
varnostnim lokom in
450,00 € Zalog pri
varnostnim pasom; redno
Ljubljani
servisiran, vzvratno ogledalo;
vozen
nosilnost 1050 kg; dvižna
višina 4,5 m; teža vozila
3050 kg; pnevmatike polna
skladišþe
guma; sedež z varnostnim
850,00 € Zalog pri
pasom in varnostnim lokom;
Ljubljani
vzvratno ogledalo; redno
servisiran; periodiþni pregled
2006; vozen
nosilnost 1100 kg; dvižna
višina 5,2 m; teža vozila
skladišþe
3690 kg pnevmatike polna
Straža pri
guma; sedež z varnostnim
1.000,00 €
Novemu
pasom in varnostnim lokom;
mestu
vzvratno ogledalo; redno
servisiran, zadnji periodiþni
pregled 2006; vozen
nosilnost 2500 kg;
pnevmatike polna guma;
sedež z varnostnim pasom in
skladišþe
1.750,00 € Zagorje
varnostnim lokom; vzvratno
ob Savi
ogledalo; redno servisiran;
zadnji periodiþni pregled
2006; vozen
2

Št.
Predmet
predmeta javne dražbe

Inv. št.

Tip

9

Indos-Elekro
viliþar

VE
030619 1001/02

10

Usmernik
baterijski

UB 24 Si051010 38Wa

11

Tehtnica

12

Roþni paletni
voziþek
030630

13

Usmernik
baterijski

DU-03030620 72/50WA

14

Usmernik
baterijski

UB 11 W
162011 80; Si 50

15

Pocinkani
kovinski
paletni
nastavki

Tovarniška
številka

11530/19

Leto
izdelave

1978

1981

030650

101888

Opis
nosilnost 1000 kg; dvižna
višina 1,3/2,4; teža vozila
1900 kg; zadnji periodiþni
pregled 2006; varnostni loks
sedežem in varnostnim
pasom; vzvratno ogledalo;
vozen
U = 24 V; I = 50 A; redno
servisiran; deluje
1000 kg; v funkciji; ni
overovljena
v funkciji

1998

84372

1987

redno servisiran, je v funkciji
U = 36/40/72/80; I = 50 A
v okvari
1 komplet = 2 ojaþana
kovinska podstavka
+ 4 palice; teža kompleta =
90 kg; 1500 x 940 mm,
500 kosov

Izklicna
cena brez
DDV

Lokacija
predmeta

skladišþe
1.500,00 € Zalog pri
Ljubljani

100,00 €
100,00 €
50,00 €
150,00 €

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani
skladišþe
Zalog pri
Ljubljani
skladišþe
Zalog pri
Ljubljani
skladišþe
Zalog pri
Ljubljani

100,00 €

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani

1 komplet
30 €

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani

3
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Št.
Predmet
predmeta javne dražbe

16

Indos-Elekro
viliþar

17

Motorna
kosilnica

Inv. št.

Tip

VAE 1/15
030623 Sx 3,3

030680 MINI 100

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Tovarniška
številka

Leto
izdelave

14070-2

656

Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 17. 10. 2008, z začetkom
ob 12. uri, na sedežu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
8. nadstropje – sejna soba.
Znesek višanja: najnižji znesek višanja
za posamičen predmet prodaje na javni
dražbi je 100,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem za posamičen predmet prodaje
bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjena kupoprodajna pogodba, s plačilom kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe, na TRR prodajalca pri UniCredit Bank št.
2900 0005 5148 819. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pravnega posla.
Ostali pogoji:
1. Pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, državljani Republike Slovenije oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo.
2. Dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamičen predmet prodaje na TR
račun prodajalca pri UniCredit Bank št. 2900
0005 5148 819 z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo« in se pri plačilu varščine
sklicevati na posamičen predmet prodaje
(navedba zaporedne številke predmeta prodaje).
3. Pravne in fizične osebe morajo najkasneje 30 minut pred pričetkom javne dražbe
komisiji za vodenje dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine:
a) pravne osebe:
– naziv dražitelja,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka (e-mail),
– matično številko,
– davčno številko,
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko ali e-mail in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani) ali potnega lista,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine,
b) fizične osebe:
– fotokopijo osebne izkaznice (obe strani) ali potnega lista (EMŠO),
– davčno številko,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko osebnega računa za potrebe
vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon ali

19810001

Opis

Izklicna
cena brez
DDV

nosilnost 1500 kg; dvižna
višina 3,3 m; teža vozila
3000 kg; redno servisiran
trokolesni viliþar; zadnji
periodiþni pregled 2006;
1.450,00 €
sedež z varnostnim pasom in
zašþitnim lokom; vzvratno
ogledalo; polne gume;
vozen
SIP Šempeter; rotacijska
kosa 50 cm; ni v funkciji
100,00 €

1998
e-mail dražitelja ali pooblaščene osebe za
podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom in fotokopijo
osebne izkaznice (obe strani).
4. Za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno.
5. Če izbrani dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku (30 dni),
bo vplačana varščina ostala prodajalcu.
6. Uspelemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bodo varščine vrnjene brez obresti, v 8 dneh po oprav
ljeni javni dražbi.
7. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec posamičnega predmeta
prodaje.
8. Predmeti so naprodaj po načelu videno-kupljeno.
9. Do sklenitve pogodbe prodajalec lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri
čemer bodo dražiteljem vrnjene varščine.
10. Ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na lokaciji skladišča Zalog pri Ljubljani, Zaloška 208, na
GSM 051-322-570, Ciril Martinc.
11. Kupec bo pridobil lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-8514/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07), Plana prodaje občinskega premoženja za leto 2008, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 28/08) in sklepa Občinskega
sveta Občine Dobrepolje o dopolnitvi plana
prodaje z dne 5. 8. 2008, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm - Dobrepolje.
2. Predmet prodaje:
a) Profitno dvosobno stanovanje na
naslovu Lipa 16, 1313 Struge, v izmeri
83,06 m2, pripisano pri vložku 496, podvložek št. 496/2, parc. št. 1780, k.o. Potiskavec.
b) Profitno dvosobno stanovanje na naslovu Pri Cerkvi 11a, 1313 Struge, v izmeri
53,23 m2, pripisano pri vložku 319, parc. št.
19/4, k.o. Potiskavec.

Lokacija
predmeta

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani

skladišþe
Zalog pri
Ljubljani
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Stanovanje pod tč. 2.a) je v prvem nadstropju poslovne stavbe – šole v naselju
Lipa in ima poseben vhod. Stanovanje pod
tč. 2.b) je pritlično in ima dostop iz skupnega
dvorišča.
3. Vrsta pravnega posla: za oba predmeta prodaje pod 2. tč. se sklene prodajna
pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
– izklicna cena za stanovanje pod tč. 2.b)
je 67.660,00 €, najnižji znesek višanja je
500 € in
– izklicna cena za stanovanje pod tč. 2.c)
je 29.330,00 €, najnižji znesek višanja je
500 €.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko
določenega davka na promet nepremičnin
oziroma davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8
dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na
transakcijski račun Občine Dobrepolje, št.
0122 0010 0002 026, sklic 00 DŠ...-478808
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine: plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za oba predmeta prodaje
pod tč. 2. Prodajna pogodba je avtomatično
razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, dne 28. 10.
2008, v sejni sobi Občine Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm - Dobrepolje, in sicer:
– pod tč. 2.a) ob 11. uri,
– pod tč. 2.b) ob 11.30.
8. Plačilo kavcije
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Dobrepolje, št. 0122 0010 0002 026,
sklic 00 DŠ...-478808 (DŠ – davčna številka
dražitelja).
Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku
3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja: ogled
bo mogoč v sredo, dne 22. 10. 2008, med
8. in 12. uro. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Dobrepolje, kontaktna oseba: Marija Kramžar, tel.
01/786-70-10.
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10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overovljeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali
fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. tč.,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, pred začetkom dražbe izločeni iz postopka.
11. Sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, Občina Dobrepolje
zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe
Nepremičnine pod tč. 2 se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih garancij za nepremičnine.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma z davkom na dodano vrednost, nosi kupec.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe Občine Dobrepolje, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
Komisija iz prejšnjega odstavka lahko
začeti postopek s soglasjem odgovorne
osebe Občine Dobrepolje do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem v roku 10 dni povrnejo plačana
varščina in izkazani stroški.
13. Objava javne dražbe: ta javna
dražba se objavi v Uradnem listu RS in
na spletni strani Občine Dobrepolje www.
dobrepolje.si.
Občina Dobrepolje

Stran

3413

Stran

3414 /
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Razpisi delovnih mest
Ob-8426/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Nataše
Erjavec iz Ljubljane razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Nataši Erjavec iz Ljub
ljane – za določen čas (nadomeščanje
delavke na porodniškem dopustu).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
– da ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
– da je opravil pravniški državni izpit in
da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-121/2008-03110
Ob-8498/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni

sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-166/2008-03110
Ob-8499/08
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 Kranju.
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. 110-230/2008-03110
Ob-8500/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrožnega sodnika na
Okrožnem sodišču v Mariboru.

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. 9000-3/2008
Ob-8505/08
Na podlagi 53. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
16/07, 36/08) Svet zavoda Osnovne šole
Podzemelj, Podzemelj 11a, 8332 Gradac,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne 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 kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne, 1. 2.
2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje,
program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega de-
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janja, 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 na razpis, na naslov: Svet zavoda OŠ Podzemelj,
Podzemelj 11a, 8332 Gradac v zaprti kuverti,
s pripisom Za razpis ranatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke bodo prijeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Podzemelj
Št. 11-261/2008
Ob-8551/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08) ter skladno z Odredbo o številu in
sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št.
40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07 in 69/08), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Velenju.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani
v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno
za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije
(1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena
ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in
zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na
prosto notarsko mesto s sedežem v Velenju
sklicujejo na št. 110-261/2008.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-269/2008
Ob-8560/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08) ter skladno z Odredbo o številu in
sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št.
40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07 in 69/08), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ivančni Gorici.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
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2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki
jo je izdala (3. točka prvega odstavka 8.
člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
elektronski naslov kandidata, telefonsko
številko, na kateri je dosegljiv ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10a člen ZN),
bodo kandidati obveščeni pisno, ustno ali/in
preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na
prosto notarsko mesto s sedežem v Ivančni
Gorici sklicujejo na št. 110-269/2008.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-8427/08
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije, z dne 6. 7.
2004, v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Martina Zrinski Gönter, z dnem 16. 9.
2008.
Pisarna: Kucljeva ulica 11, 9000 Murska
Sobota.
Ljiljana Matošić, z dnem 16. 9. 2008.
Pisarna: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper.
Sergej Ocvirk, z dnem 9. 9. 2008.
Pisarna: Miklošičeva ulica 5, 3000
Celje.
Andrejka Podpečan Repnik, z dnem
16. 9. 2008.
Pisarna: Savinova 9, 3000 Celje.
Barbara Kolenko, z dnem 16. 9. 2008.
Pisarna: Osojnikova 3, 2250 Ptuj.
Vukić Stijepović, z dnem 16. 9. 2008.
Pisarna: Slovenja vas 6b, 2288 Hajdina.
Irena Poženel, z dnem 9. 9. 2008.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.
Katarina Juvančič Kogej, z dnem 1. 10.
2008.
Pisarna: Ljubljanska cesta 1, 1381 Rakek.
Maja Škorić, z dnem 9. 9. 2008.
Pisarna: Dalmatinova 11, 1000 Ljub
ljana.
Simon Bračun, z dnem 16. 9. 2008.
Pisarna: Jarška cesta 10a, 1000 Ljub
ljana.
Marjeta Vesel Valentinčič, z dnem 16. 9.
2008.
Pisarna: Vodnikova cesta 172, 1000 Ljub
ljana.
Tajka Golob, z dnem 1. 10. 2008.
Pisarna: Tavčarjeva 3, 1000 Ljubljana.
Tanja Glušič, z dnem 16. 9. 2008.
Pisarna: Mala ulica 5/VII, 1000 Ljub
ljana.
Gregor Kozamernik, z dnem 1. 9. 2008.
Pisarna: Cesta Staneta Žagarja 27, 4000
Kranj.
Darja Kranjc, z dnem 1. 9. 2008.
Pisarna: Kotnikova 15, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Zoran Pečnik, z dnem 30. 8. 2007.
Prevzemnica njegove pisarne je odvetnica Judita Verbole, Kolodvorska ulica 7,
Ljubljana.
Ema Kotnik, z dnem 31. 8. 2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica
Suzana Leš, Trg svobode 12, Ravne na
Koroškem.
Davorin Kranjc, z dnem 15. 9. 2008.
Prevzemnik njegove pisarne je odvetnik
Alojz Butinar, Verdijeva 7, Koper.
Franc Žgajnar, z dnem 30. 9. 2008.

Prevzemnik njegove pisarne je odvetnik
Primož Jazbec, Gorenjska cesta 18, Medvode.
Mag. Josip Rugelj, z dnem 30. 9. 2008.
Prevzemnik njegove pisarne je odvetnik
Marko Zorman Sikur, Vojkovo nabrežje 29a,
Koper.
III. Preselitve:
Matjaž Medle, odvetnik iz Novega mesta,
z dnem 18. 8. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ulica talcev
2, 8000 Novo mesto.
Damijan Brulc, odvetnik iz Mengša,
z dnem 1. 9. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
Blaž Poljanšek, odvetnik iz Kopra,
z dnem 15. 9. 2008 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Savska
Loka 21, 4000 Kranj.
Odvetništvo Kovačič d.n.o., o.p., iz Ljub
ljane, z dnem 16. 9. 2008 preseli sedež svoje odvetniške družbe na novi naslov: Štihova 13, 1000 Ljubljana.
Damjan Škofič, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 6. 10. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dunajska
cesta 9, 1000 Ljubljana.
Andreja Gross Gutnik, odvetnica iz Ljub
ljane, z dnem 1. 10. 2008 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Tavčarjeva 3, 1000 Ljubljana.
IV. Odvetnik Matej Ban, z dnem 31. 8.
2008 izstopi iz Odvetniške družbe Čeferin
o.p., d.n.o., Grosuplje, Taborska cesta 13,
odvetnik Matej Ban z dnem 1. 9. 2008 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni
odvetnik na naslovu: Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana.
Odvetnica Ada Gole Grandovec, z dnem
12. 9. 2008 izstopi iz Odvetniške družbe Čeferin o.p., d.n.o., Grosuplje, Taborska cesta
13, odvetnica Ada Gole Grandovec z dnem
13. 9. 2008 nadaljuje odvetniško dejavnost
kot samostojna odvetnica na naslovu: Gubčeva cesta 41, 8210 Trebnje.
Odvetnik Andrej Pipuš iz Maribora, dalj
časa ne more opravljati odvetniškega poklica.
Za začasno prevzemnico njegove pisarne je določena odvetnica Breda Senčar Lleljak iz Maribora.
Odvetnik Marjan Colja, z dnem 30. 9.
2008 izstopi iz Odvetniške družbe Colja,
Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48,
Ljubljana, odvetnik Marjan Colja z dnem
1. 10. 2008 nadaljuje odvetniško dejavnost
kot samostojni odvetnik na istem naslovu:
Tivolska 48, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Ljubomira Paulič, z dnem
29. 9. 2008 izstopi iz Odvetniške družbe
Mirčič & Paulič, d.n.o., o.p., Medvedova cesta 1, Ljubljana, odvetnica Ljubomira Paulič
z dnem 30. 9. 2008 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Medvedova cesta 1, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-8428/08
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, št.
478-186/2008 z dne 29. 9. 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje sta nepremičnini:
– parc. št. 388/6, njiva v izmeri
7.812 m2,
– parc. št. 388/9, njiva v izmeri 1.401 m2,
obe k.o. Rogoznica.
Nepremičnini se prodajata v celoti.
Nepremičnini se nahajata v poselitvenem območju P11-P1/2 Industrijska cona
– sever, ki je namenjeno industriji.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
70,00 €/m2 (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem
v državah, ki so članice Evropske unije
in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 27. oktobra
2008, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnin«. Osebno
prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj,
Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, soba št.
24/2, najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnin, ki se prodajajo in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538.
– Neuspelemu ponudniku se varščina
vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če
uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist
Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Ptuj, dne 30. oktobra
2008, ob 10. uri, v sobi št. 28/2 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne
ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane
v skladu z določili tega razpisa, pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
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po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od
roka odpiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe
oziroma od izstavitve računa. To določilo je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba
št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Branko Novak.
Mestna občina Ptuj
Št. 4178-64/2008
Ob-8429/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo
št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
z dne 25. 9. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zasedenega stanovanja
1. Predmet javne ponudbe
Predmet prodaje je stanovanje v Ajdov
ščini, ki je oddano v najem z najemno pogodbo za nedoločen čas, in sicer:
– stanovanje s celotno identifikacijsko
številko 2392-808-4, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parcelni številki
410/2 k.o. Ajdovščina, na naslovu Župančičeva ulica 3/a, 5270 Ajdovščina. Stanovanje
z oznako 4.E št. 1 N/1 je v zemljiški knjigi
vpisano v vl. št. 1711/4, k.o. Ajdovščina, pa
je stanovanje št. 4 z oznako 4.E vpisano kot
stanovanje v izmeri 52,28 m2 ter pomožni
prostor 8,14 m2. Po zapisniku o točkovanju
meri stanovanje 56,35 m2. Stanovanju pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih
delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker
pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno in opisano v prvi točki znaša
62.819,00 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja

6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do torka,
28. oktobra 2008, do 9. ure. Javno odpiranje
prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega
dne ob 9.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na
podračun EZR Občine Ajdovščina, št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila, in sicer:
– za stanovanje navedeno pod točko
1. v višini 6.500,00 EUR;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in
da se strinja s pogoji in navedbami v javni
ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru več enakih ponudbenih cen
ima predkupno pravico sedanji najemnik
stanovanja.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 5. 11. 2008.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič ali na tel.
05/365-91-17, kontaktna oseba Teja Uršič.
Občina Ajdovščina
Št. 4304-3/2008
Ob-8430/08
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Ob-
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čine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
16. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 24. 9. 2008 ter v skladu z Uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/53-14-684.
2. Predmet prodaje:
– prodaja stavbnega zemljišča, parc. št.
109/3, cesta (21 m2), parc. št. 109/7, cesta
(3 m2), parc. št. 285/4, cesta (110 m2), parc.
št. 287/4, cesta (94 m2), skupno 273 m2,
vlož. št. 976, k.o. Predtrg v Radovljici.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša 30.030,00 € oziroma po 110,00 €/m2.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 00 3301.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, ne odpiraj. Rok: 27. 10. 2008 do 11. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805, sklic: 00 3301.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v EUR ter natančno navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži
njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji: nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo dne
28. 10. 2008 ob 10. uri.
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12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46,
v delovnih dneh od 13. 10. 2008 do 24. 10.
2008 od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške ponudnikom
v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Občina Radovljica
Ob-8501/08
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, 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 zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je stanovanje s površino 26,35 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na naslovu Rožnik 10a, 6280 Ankaran, stoječi na zemljišču s parc. št. 282/3,
k.o. Ankaran. Stanovanje je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Kopru vpisano
v zemljiškoknjižni vložek št. 241/19, z identifikacijskim znakom 19.E.
Stanovanje v naravi predstavlja garsonjera, locirana v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, zgrajene leta 1991. Stavba
je masivno protipotresno grajena, opečna,
z dvokapno streho. Garsonjera je priključena na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Ogrevanje je elektro termalno.
V stanovanjski stavbi je ustanovljena etažna
lastnina.
Stanovanje je v lasti Občine Velike Lašče, do celote.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 27. 10. 2008, do
12. ure.
5. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora veljati najmanj do
30. 11. 2008.
6. Način in pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
ponudba za nakup stanovanja – Ankaran«,
na naslov Občine Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče, priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden čitljiv naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne
osebe.
Ponujena cena za predmet prodaje ne
sme biti nižja od 80.000 €. Ponudniki morajo
pred predložitvijo ponudbe položiti varščino
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v višini 10% od ponujene cene za predmet
prodaje, na račun št. 01334-0100000223,
sklic 720001-2008, z navedbo namena
nakazila: »Javno zbiranje ponudb – Ankaran«.
Ponudba mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokumente:
– navedbo ponujene cene za predmet
prodaje, izraženo v evrih;
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma
vezanosti ponudnika na dano ponudbo;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
od ponujene cene za predmet prodaje;
– 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);
– lastnoročni podpis ponudnika oziroma
njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da je ponudnik pravna oseba, pa podpis
osebe, pooblaščene za zastopanje in žig.
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila javno zbiranje ponudb, izločene
iz postopka.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih
ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na Občini Velike Lašče, Levstikov trg
1, 1315 Velike Lašče, v sejni sobi, in sicer
v sredo, 29. 10. 2008, z začetkom ob 15.
uri.
9. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta
javnega zbiranja ponudb
Ogled predmeta javnega zbiranja ponudb bo dne 20. 10. 2008 od 12. do 14. ure.
Za podrobnejše podatke v zvezi z ogledom
predmeta javnega zbiranja ponudb, kakor
tudi za informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb, se obrnite
na Jerico Tomšič Lušin, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, tel.
01/781-03-69, faks 01/781-03-65, e-pošta:
obcina.velike-lasce@siol.net.
Javno zbiranje ponudb bo objavljeno tudi
na spletni strani Občine Velike Lašče, na
naslovu http://www.velike-lasce.si/.
Organ, pristojen za izvrševanje občinskega proračuna ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javnega zbiranja
ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrne izkazane stroške.
10. Opozorila
Organ, pristojen za izvrševanje občinskega proračuna ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javnega zbiranja

ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrne izkazane stroške.
Najugodnejšemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa
bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od
zaključka javnega odpiranja ponudb.
V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo
poslalo več ponudnikov, se bo s temi ponudniki opravila javna dražba, pri čemer bo izklicna cena enaka njihovi ponujeni ceni.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% od ponujene cene, plača kupec poleg
kupnine.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Občina Velike Lašče
Ob-8539/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) in Statuta
Občine Bloke (Ur. l. RS, št. 65/07), Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2008
in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Bloke za leto 2008,
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parcel
1. Prodajalec: Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas, tel. 01/70-98-918, faks
01/70-98-840.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče:
A) parcela št. 395/1, k.o. Krajič – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 948 m2, vl. št. 187.
Izhodiščna (najnižja cena) 20.856,00 €.
B) parcela št. 395/2, k.o. Krajič – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 735 m2, vl. št. 187.
Izhodiščna (najnižja cena) 16.170,00 €.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Varščina znaša 10 odstotkov ponujene
cene.
3. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do torka, 4. 11. 2008, do 10. ure, na naslov:
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
s pripisom »ne odpiraj! Za javni razpis za
nakup parcel«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je
predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis
iz poslovnega registra Slovenije, fizične
osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta.
– Fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa.
– Pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa.
– Navedbo nepremičnin, ki so predmet
nakupa.
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– Ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu.
– Dokazilo o plačani varščini.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 4. 11. 2008, ob 10.30, v sejni sobi
Občine Bloke, Nova vas 4a.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na
isto nepremičnino, lahko komisija za izvedbo postopka prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
5. Drugi pogoji:
– Na javnem razpisu lahko sodelujejo
državljani Republike Slovenije in državljani
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske
unije.
– Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini 10 odstotkov ponujene cene
in jo nakazati na UJP Postojna 01350 –
0100002737, do dneva izteka roka, ki je
določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri,
uspelemu ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
– Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem
obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo
komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo,
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje
vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te
ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu, najkasneje
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot

15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
– Občina Bloke si pridržuje pravico, da
po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom
oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
– Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
– Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev in
stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom za
vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje
v 8 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa UJP Postojna 01350
– 0100002737, sicer se šteje, da je izbrani
ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca
je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne
pogodbe, ob kateri si Občina Bloke obdrži
vplačano varščino. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen s tem razpisom, je bistvena
sestavina pravnega posla.
– Po predhodnem dogovoru je možen
ogled parcel, ki sta predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne informacije dobite na sedežu Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas
ali na tel. 01/70-98-918, vsak delavni dan.
Kontaktna oseba: Jožica Anzeljc, e-mail:
joza.anzeljc@bloke.si.
Občina Bloke
Ob-8470/08
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za:
dobavo in spajanje gumi transportnega
traku št. 51.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Andreji Jazbinšek, tel.
03/565-12-50. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 02330-0012039058, s pripisom »RD
– Dobava in spajanje gumi transportnega
traku št. 51«. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov
ponudnika (naziv, naslov, davčna številka).
Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
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Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
pri Edvardu Zorko.
Rok za oddajo ponudb je 28. 10. 2008
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-8538/08
Stečajni senat Okrožnega sodišča v Mariboru je s sklepom pod opr. št. St 109/2007
dne 26. 9. 2008 na podlagi Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji v stečajni zadevi zoper dolžnika Keramika Senekovič d.o.o.,
Meljska cesta 83, Maribor – v stečaju odredil
prodajo terjatev z zbiranjem ponudb in prodajo
najugodnejšemu ponudniku, in sicer:
– terjatve z nominalno ceno 391.167
EUR z minimalno ceno 5% vrednosti terjatev, kar znaša 19.558 EUR.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici do 24. 10. 2008 na Okrožno sodišče
v Mariboru s pripisom »ponudba za odkup
– ne odpiraj«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR na račun prodajalca na
TRR pri Novi KBM d.d., številka 0417 3000
1403 687, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa
brez obresti vrne v treh dneh po zaključku
zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo določeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel rok
za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je
dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa
plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine v predvidenem roku, se meni,
da je odstopil od ponudbe in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje
preide v last kupca šele takrat, ko je v celoti
plačana kupnina. Vse stroške, davek in druge dajatve plača kupec. Če kupec ne plača
v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače
odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh
stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Vse informacije so na voljo pri stečajni upraviteljici dr. Ireni Lesjak na tel.
02/250-94-33.
Stečajna upraviteljica
dr. Irena Lesjak
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/2008-3-2
Ob-7016/08
Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije, sindikat delavcev sodišča
Nova Gorica, s sedežem Kidričeva 14,
5000 Nova Gorica, katerega pravila sindikata so bila sprejeta v hrambo z odločbo
upravnega organa št. 013-2/2003-10 z dne
25. 3. 2003 in so bila vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno št. 135,
se z dnem 6. 8. 2008 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Posebnih stroškov postopka ni bilo.
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Objave gospodarskih družb
Ob-8431/08
Na podlagi sklepa ustanovitelja družbe
z omejeno odgovornostjo MI GRADNJE, pro
izvodno, storitveno, gradbeno in trgovsko
podjetje d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem
Pohorska ulica 9, 2000 Maribor, z dne 4. 4.
2008, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije in v skladu s 405. členom
Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom opr. št. Srg 2008/23923 z dne 14. 7.
2008, pri subjektu vpisa MI GRADNJE, pro
izvodno, storitveno, gradbeno in trgovsko
podjetje d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem
Pohorska ulica 9, 2000 Maribor, pod opr.
št. Srg 2008/23923, vpisalo v sodni register
tega sodišča začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj
v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju
v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve
in jih poslati na naslov: MI GRADNJE, pro
izvodno, storitveno, gradbeno in trgovsko
podjetje d.o.o. – v likvidaciji, Pohorska ulica
9, 2000 Maribor. Dolžniki se pozivajo, da
takoj poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Marcel Kamnik
Ob-8502/08
Družba Ceeref naložbe, nepremičninski
in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta
9, 1000 Ljubljana, v skladu s 629. členom in
586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.
Družba Ceeref naložbe d.o.o. je v ta namen kot prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila delitveni načrt z vsemi prilogami.
Družbenikom je na sedežu družbe na
naslovu Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana,
omogočen pregled delitvenega načrta in
vseh ostalih listin v zvezi z delitvijo.
Vsakemu družbeniku bo družba najmanj
14 dni pred zasedanjem skupščine družbe,
ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za
skupščino poslala vse listine v zvezi z delitvijo.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Ceeref naložbe d.o.o.
direktor družbe

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8432/08
V skladu z drugim odstavkom 520. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor
družbe HAAS-Investicije in uprava, podjetje za upravljanje z nepremičninami d.o.o.,
s skrajšano firmo HAAS-Investicije in uprava
d.o.o., s sedežem Bohova 078, 2311 Hoče,
objavlja
1. sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom edine družbenice družbe.
Osnovni kapital družbe HAAS-Investicije
in uprava d.o.o. v višini 324.036,00 EUR se
zmanjša za znesek 316.536,00 EUR, tako
da po zmanjšanju znaša 7.500,00 EUR.
Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah se poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
HAAS-Investicije in uprava d.o.o.
direktor
Franz Xaver HAAS
Ob-8503/08
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 javnopravne 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

Sklici skupščin
Ob-8433/08
Na podlagi 7.2. točke Statuta Minerve
Žalec d.d. sklicuje uprava
14. skupščino
Minerve Žalec d.d.,
v torek, 11. 11. 2008, ob 12. uri, na sedežu družbe, Ložnica pri Žalcu 37, 3310
Žalec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se organi skupščine ter
imenuje notar po predlogu uprave.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
o poslovanju za leto 2007, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
1. Predsedniku nadzornega sveta in
upravi se izplača nagrada iz nerazporejenega dobička v skladu s predlogom.
2. Čisti dobiček leta 2007 ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje upravi družbe
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2007.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008
se imenuje revizijska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
5. Obravnava in sprejem preračuna
osnovnega kapitala in spremembe statuta
družbe.
Predlog sklepa:
Izvede se preračun osnovnega kapitala
in delnic v skladu s predlogom.
Spremeni se statut družbe v točki 4.1.,
v skladu z predlagano spremembo.
6. Obravnava in sprejem sprememb dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: izbrišejo se doslej vpisane dejavnosti in vnesejo spremenjene
dejavnosti v skladu s spremenjeno Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti. Spremeni se statut družbe v točki 3., v skladu
s predlagano spremembo.
7. Oblikuje se sklad lastnih delnic v višini 10,0% vseh delnic, to je 2.956 delnic,
z namenom nagrajevanja uprave in članov
nadzornega sveta. Družba bo lastne delnice odkupovala po najnižji ceni 41,73 EUR.
Upošteva se maksimalni zakonski rok, vse
ostalo se izvede v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah.
Delničarjem je gradivo na razpolago na
sedežu družbe, v delovnem času od 14. 10.
2008 dalje. Gradivo vključuje letno poročilo
2007, poročilo nadzornega sveta, revizorjevo poročilo, predlog nagrad, spremembe
statuta in čistopis statuta družbe. Delničarji
lahko upravi družbe do 5. 11. 2008 pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog
k posameznim točkam dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo na dan objave skupščine vpisani
v delniško knjigo vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana.
Pooblastila morajo biti pisna in se arhivirajo
v družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
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njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine na
sedež družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini.
Na zasedanju skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov, pri čemer se
o vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki
jih prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam
prisotnosti.
Minerva Žalec d.d. – uprava
Ob-8434/08
Na podlagi 281. in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta Slovenske investicijske banke
d.d. – v likvidaciji, Čopova 38, Ljubljana,
likvidacijski upravitelj in nadzorni svet Slovenske investicijske banke d.d. – v likvidaciji, sklicujeta
skupščino
delničarjev Slovenske investicijske
banke d.d. – v likvidaciji, Čopova 38,
Ljubljana,
ki bo dne 18. 11. 2008, ob 10. uri, v prostorih banke, Čopova 38, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti.
a) Predlog sklepa: skupščina banke za
člane verifikacijske komisije imenuje: Mihael
Brumen, Matjaž Miklavc in Barbara Zupan
in za preštevalca glasov: Feher Janez in
Matej Uršič.
b) Na skupščini bo prisoten notar Bojan
Podgoršek, ki bo sestavil zapisnik.
2. Predlog sprememb Statuta Slovenske
investicijske banke d.d. v likvidaciji.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Slovenske investicijske banke d.d. v likvidaciji, Čopova 38, Ljubljana, sprejme spremembe
in dopolnitve statuta Slovenske investicijske
banke d.d. v likvidaciji, Čopova 38, Ljubljana,
v besedilu, ki je sestavni del sklepa.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Slovenske investicijske banke d.d. v likvidaciji, Čopova 38, ugotavlja, da je članom
nadzornega sveta, Senčar Janez – Maksimiljanu, Marinič Milanu, dr. Plavšak Nini,
Cvikl M. Milanu, Konštantin Marjani, dr.
Ribnikar Antonu, Kosovinc Dragonja Maruši, imenovanim na skupščini 7. 7. 2003,
potekel mandat.
Skupščina delničarjev Slovenske investicijske banke d.d. v likvidaciji izvoli naslednje
člane v nadzorni svet s petletnim mandatom: Janez Maksimilijan Senčar, Maruša
Kosovinc Dragonja, Anton Ribnikar.
4. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Slovenske investicijske banke d.d. v likvidaciji, Čopova 38, določi višino sejnine za
predsednika nadzornega sveta 350,00 EUR,
za člana nadzornega sveta 300,00 EUR.
5. Razno.
V skladu z 298. členom ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 1 in 2 likvidacijski
upravitelj, predlagatelj sklepov pod točko 3,
4 pa je nadzorni svet.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in
ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu Slovenske investicijske banke d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– v likvidaciji, v času od objave tega sklica
do vključno 11. 11. 2008. Prijave so pravočasne, če s pošto prispejo na sedež družbe
najkasneje do 13. 11. 2008.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
banki predloženo v pisni obliki in mora vsebovati poleg dneva in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov pooblaščenca
ter firmo in sedež pooblastitelja, s podpisom
njegovih zakonitih zastopnikov. Zakoniti zastopniki morajo na dan skupščine predložiti
javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja in ni starejša od sedem dni.
Predlogi za sprejemanje sklepov ter
druga gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega
reda, so na vpogled na sedežu banke od
dneva objave tega sklica, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
Nadzorni svet Slovenska investicijska
banka d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-8518/08
Uprava Poteze Skupine, d.d., Železna
cesta 18, Ljubljana, v skladu z 9.3. točko
statuta sklicuje
10. redno skupščino
družbe Poteza Skupina, holding
podjetje, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 11. 11. 2008, ob 15. uri, v prostorih družbe na naslovu Železna cesta 18,
1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje članice nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednico skupščine se
izvoli Zinka Somrak, za preštevalca glasov se izvolita Jože Bajuk in Saša Oman.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Imenovanje članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo Branke Remškar, s katero
je podala odstop s funkcije članice nadzornega sveta. Odstop učinkuje z dnem 31. 8.
2008, izbris članice nadzornega sveta v Sodnem registru gospodarskih družb pa je že
bil izveden.
Na predlog nadzornega sveta se za članico nadzornega sveta imenuje Maja Fesel
Kamenik, EMŠO: 0306980505407, stanujoča Riharjeva 28, Ljubljana. Članica nadzornega sveta nastopi novi mandat z dnem
imenovanja na skupščini, mandat pa ji preteče dne 27. 7. 2012.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda in predlog sprememb statuta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Poteza Skupina, d.d., v tajništvu vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
so 3 dni pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo.
Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo
in glasovanje na skupščini najkasneje tri dni

pred skupščino oziroma v istem roku družbi
pošljejo izpolnjeno priloženo pooblastilo za
zastopanje na skupščini.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim
stališčem posredovala delničarjem in članom nadzornega sveta.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstav
ljajo vsaj 15 odstotkov v osnovnem kapitalu
družbe.
Poteza Skupina d.d.
uprava družbe
Ob-8530/08
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji ter 297. člena in 298. člena ZGD-1,
uprava družbe sklicuje
16. skupščino delničarjev,
ki bo dne 12. 11. 2008, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007/2008, z revizorjevim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2007/2008, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2007/2008 ter o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
– na predlog uprave in nadzornega sveta
bilančni dobiček v višini 1.312.526,45 EUR
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje,
– skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007/2008
in jima podeljuje razrešnico.
4. Uskladitev dejavnosti družbe Herz d.d.
s standardno klasifikacijo dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07, 17/08) in s tem povezana
sprememba statuta.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in
17/08) in se spremeni besedilo točke 2. statuta družbe.
Sprejme se čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008/2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2008/2009 imenuje revizijsko družbo
Revizija d.o.o., Cankarjeva ulica 6, Maribor.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
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Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da članom nadzornega
sveta Gerhardu Glinzererju in Rolandu Grilcu z dnem 11. 7. 2009 preneha mandat kot
članoma nadzornega sveta.
b) za člana nadzornega sveta – za novo
4-letno mandatno obdobje z 12. 7. 2009, se
imenujeta Gerhard Glinzerer, roj. 5. 7. 1954,
Ricgard stauss strasse 22, 1232 Wien, in
Roland Grilc, roj. 27. 7. 1958, Hauptstrasse
14, 9133 Pobreže.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem dano na vpogled na upravi družbe
Herz, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji,
vsak delavnik od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 8. 11. 2008 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela najmanj 3 dni pred
skupščino. Prijavi mora biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo
predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi pisno
utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in
nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča
k nasprotnim predlogom v roku desetih dni
po sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Herz, d.d.
uprava
Ob-8531/08
Uprava družbe Opalit d.d., Tržaška cesta 2, Ljubljana, v skladu s statutom in
ZGD-1 sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 11. 11. 2008 ob 17. uri, v prostorih notarja Andreja Škrka, Dunajska 56/I,
1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Jure Prebil, za preštevalca
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glasov se imenuje Marko Smole. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Potrditev sklepov skupščine z dne
4. 9. 2008.
Predlog sklepa: potrdijo se vsi sklepi,
sprejeti na skupščini družbe Opalit d.d. dne
4. 9. 2008.
3. Pooblastilo upravi za vložitev tožbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo, da vloži tožbo na vrnitev nezakonito odtujenih delnic družbe Opalit d.d.
nazaj ustanovitelju družbi Opalith Establishment.
4. Soglasje za prodajo 100% delnic družbe Opalit d.d.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje
za prodajo 100% delnic družbe Opalit d.d.
5. Soglasje, da se družba Opalit d.d.
spoji z družbo Equim d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje za spojitev družb Opalit d.d. in Equim
d.o.o.
6. Uvedba enotirnega sistema upravljanja.
Predlog sklepa: uvede se enotirni sistem
upravljanja. Z dnem zasedanja skupščine
preneha mandat članom nadzornega sveta
in upravi družbe in se za člane upravnega
odbora imenujejo Marko Smole, Jure Prebil
in Jernej Kurent.
7. Soglasje za prodajo delnic družbe Iskra Mehanizmi d.d.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje
za prodajo delnic družbe Iskra Mehanizmi
d.d., Lipnica.
8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta, skladno s sprejeto spremembo
sistema upravljanja pod točko 6 iz dvotirnega sistema v enotirni sistem, kot je razvidno
iz gradiva, ki je sestavni del in priloga tega
sklepa in ki je na vpogled delničarjem na sedežu družbe od dne objave sklica skupščine
vključno do dne zasedanja skupščine.
Gradivo za delničarje je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do
14. ure. Skupščine se lahko udeležijo delničarji in njihovi pooblaščenci, ki se izkažejo
s pooblastilom ustanovitelja družbe Opalith
Establishment za udeležbo in glasovanje
na skupščini.
Opalit d.d., Ljubljana
uprava družbe
Jernej Kurent
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-8555/08
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ) (Uradni list RS, št.
60/06) sklicatelji 1. Trop d.o.o, Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana, 2. Kim d.o.o, Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana, 3. Pub sedmica,
Reberšek Aleksander s.p., 3305 Vransko, 4.
Bar in igre Ludo, Cvar Blaž s.p., Mariborska cesta 12, 2360 Radlje ob Dravi, 5. Klub
povodni mož d.o.o, Zaloška cesta 6a, 1000
Ljubljana in 6. Kir d.o.o, Grablovičeva ulica 1,
1000 Ljubljana, sklicujejo
ustanovno skupščino
Zbornice ponudnikov gostinskih storitev
Slovenije,
ki bo dne 14. 10. 2008 ob 16. uri, v Cvetličarni Media Park, na naslovu Kranjčeva ulica
20, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev.
2. Sprejem sklepa o ustanovitvi Zbornice
ponudnikov gostinskih storitev Slovenije in
sprejem Statuta Zbornice ponudnikov gostinskih storitev Slovenije.

3. Sprejem sklepa o določitvi poslovnega
naslova Zbornice ponudnikov gostinskih storitev Slovenije.
4. Pregled evidentiranih kandidatov ter
izvolitev predsednika Zbornice ponudnikov
gostinskih storitev Slovenije.
5. Pregled evidentiranih kandidatov in izvolitev članov Upravnega odbora Zbornice
ponudnikov gostinskih storitev Slovenije.
6. Pregled evidentiranih kandidatov in izvolitev članov Nadzornega odbora Zbornice
ponudnikov gostinskih storitev Slovenije.
7. Predstavitev in sprejem Programa dela
za leto 2008 in Finančnega načrta za leto
2008.
8. Sklep o določitvi višine članarine za
leto 2008.
9. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko na podlagi
določil 10. člena ZGZ udeleži vsaka oseba, ki
je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta
Zbornice ponudnikov gostinskih storitev Slovenije član zbornice, in sicer pravne in fizične
osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, s sedežem

v Republiki Sloveniji, od tega predvsem iz
dejavnosti gostinstva ter z njim povezanimi ali
nanj navezanimi gospodarskimi panogami, ki
vključujejo nudenje gostinskih storitev, pri čemer to ni ovira za včlanitev člana v zbornico.
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo
zakoniti zastopniki in pooblaščenci v prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu Zbornice ponudnikov gostinskih storitev Slovenije.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo vsaj do vključno
7. 10. 2008, pisno prijavili svojo udeležbo na
naslov prvega sklicatelja Trop d.o.o, Kranjčeva 20, s pripisom za ustanovitev zbornice.
Popolno gradivo za ustanovno skupščino je bodočim članom Zbornice ponudnikov
gostinskih storitev Slovenije na vpogled na
sedežu prvega sklicatelja vsak dan od 12. do
15. ure po predhodni najavi.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
031/571-936 (Esmeralda Canjuga Vidmar).
Sklicatelji
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Zavarovanja terjatev
SV 507/08
Ob-8540/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-507/08 z dne 7. 10. 2008,
je bilo stanovanje št. 2, v Postojni, Vojkova
ulica 19, v izmeri 90,18 m2, v zgradbi na
parc. št. 3161, vložek št. 3115, k.o. Postojna,
last zastavitelja po imenu Gregor Češarek,
stanujoč Lepovče 38, Ribnica, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve kreditojemalca Gregorja
Češarka v višini 50.000,00 EUR in kreditojemalca Marka Češarka v višini 25.000,00
EUR, s končnim datumom zapadlosti terjatev
18. 10. 2018 in obrestno mero 6,70%.
SV 850/08
Ob-8541/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 850/08, DK 33/08 z dne
1. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 29 s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 63,76 m2, ki
se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Miklošičeva 1d, Domžale, ki stoji na parc. št. 4022/3 k.o. Domžale,
vpisani pri vložku št. 2546, k.o. Domžale in
je last zastaviteljev Novak Nike in Kokalj
Andreja, vsakega do idealnega solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist upnice
Banka Volksbank d.d., Dunajska 128a, 1000
Ljubljana, matična številka 5496527000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.000,00 EUR s pripadki.
SV 694/08
Ob-8542/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV – 694/08 z dne 6. 10. 2008,
je bilo stanovanje vpisano v podvložku št.
__/59, k.o. Velenje, pri nepremičnini z oznako 59.E v VI. etaži, Stantetova ulica 14, 3320
Velenje, velikosti 45,62 m2, ki stoji na parceli št. 2428/1, z ident. številko dela stavbe
964-3391-59, v okviru k.o. Velenje, last dolžnice Petric Andreje, Stantetova ul. 15, 3320
Velenje, zastavljeno v korist upnice, Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 89.532,80 CHF, s pripadki.
SV 847/08
Ob-8543/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz

Slovenj Gradca, opr. št. SV 847/08 z dne
1. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 6 v izmeri
43,77 m2, v I. nadstropju, v stanovanjski hiši
na naslovu Ob Suhi 4b, 2390 Ravne na Koroškem, stoječi na parc. št. 218/1, vpisani v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj
Gradcu, v vl. št. 510, k.o. Ravne, last zastaviteljice Magdalene Piko, po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 295/91
z dne 16. 9. 1993, do celote, zastavljeno
za zavarovanje terjatve v višini 70.000,00
EUR, ki izvira iz garancije za zanesljivost
plačila št. 9407-9941020-1149458, z veljavnostjo garancije od dne 10. 10. 2008 do
9. 10. 2009, in pod pogoji iz pogodbe št.
112/08-11494/58 ter skupaj s stroški in nadomestili, določenimi v drugem členu pogodbe in morebitnimi zakonskimi zamudnimi
obrestmi in stroški prisilne izterjave dolga,
vse v korist zastavne upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221, vse do dokončnega poplačila
terjatve.
SV 1804/2008
Ob-8544/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1804/2008 z dne 3. 10.
2008, je poslovni prostor, ki predstavlja 4 pisarne ter del hodnika v skupni izmeri 110,69
m² in ½ poslovnega prostora, ki predstavlja
kotlovnico in WC v skupni izmeri 29,18 m²,
vse v pritličju objekta D v stavbi v Mariboru,
Ul. Kraljeviča Marka 6 – parc. št. 422/5 k.o.
Melje, last Poljanec Primoža, stan. Maribor,
Maroltova 6, na temelju prodajne pog. z dne
18. 9. 2008, zastavljeno v korist NLB d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
110.000,00 EUR s pp.
SV 271/08
Ob-8545/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
SV 271/08 z dne 18. 9. 2008, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bila
nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 12,
v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Javornik 65, Ravne na Koroškem,
stoječe na parceli št. 100/17, k.o. Ravne,
last zastaviteljev Krajnc Konrada in Veber
Nevenke, vsakega do ½ celote, zastavljena
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,

matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.600,00 CHF,
s pripadki.
SV 214/08
Ob-8554/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 214/08 z dne
7. 10. 2008, je bilo stanovanje številka
36/93, ki ni vknjiženo v zemljiško knjigo, v
izmeri 78,76 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske zgradbe v Zagorju ob
Savi, Cesta Borisa Kidriča 2/a, stoječe na
parc. št. 871, 867, 875, 886, k.o. Zagorje
– mesto, ki je na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja številka 36/93 z dne 30. 7. 1993
in kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9. 2008,
v izključni lasti kreditojemalca in zastavitelja
Ndermina Makice, stan. Zagorje ob Savi,
Polje 24, na podlagi kreditne pogodbe številka LD/08275/00168 in pogodbe o zastavi
nepremičnin z dne 7. 10. 2008, sklenjene
med Nderminom Makico, Abidinom Makico
in Novo LB, d.d., Ljubljana, zastavljeno za
zavarovanje terjatve v višini 40.000,00 EUR,
z letno obrestno mero 8,97%, z zamudnimi
obrestmi ter vsemi stroški in pripadki ter
eventualnimi stroški, ki bi jih imela upnica
z uveljavljanjem vračila terjatve, s končno
zapadlostjo zadnjega obroka dne 20. 10.
2014, z možnostjo odpoklica terjatve, v korist zastavne upnice: Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična
št. 5860571.
SV 1271/08
Ob-8556/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1271/08 z dne 8. 10.
2008, je stanovanje št. 4 v skupni izmeri
54,13 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kovorska cesta 13,
4290 Tržič, z ident. št. 368, ki stoji na nepremičnini parc. št. 225/2, k.o. Bistrica, last
zastaviteljice Urške Arh, Kovorska cesta 13,
Tržič, na temelju darilne pogodbe z dne
11. 1. 2005, sklenjene z darovalko Ivano Rupar, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
številka 5026024000, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 49.600,00 EUR, z
obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,60 odstotnih točk letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 31. 10. 2038.
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Objave sodišč

St 86/2003

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. decembra 2008 ob 10.30, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 29. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 2008

St 66/2008
Os-8435/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 66/2008 sklep z dne 29. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 11. 9. 2008, ob 15.15
prejelo neposredno predlog upnika Republike Slovenije za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Zaključna gradbena dela Stanislav Novak s.p., Spodnje
Sečovo 17 A, Rogaška Slatina in je dne
29. 9. 2008, ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Zaključna gradbena
dela Stanislav Novak s.p., Spodnje Sečovo 17A, Rogaška Slatina (matična številka:
1634526, ID št. za DDV: SI44450931).
Odslej se firma glasi: Zaključna gradbena dela Stanislav Novak s.p., Spodnje
Sečovo 17A, Rogaška Slatina (matična številka: 1634526, ID št. za DDV: SI44450931)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
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 1110-66-2008).

St 71/2007
Os-8436/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 71/2007 sklep z dne 29. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 16. 10. 2007, ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog upnika
Republike Slovenije za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Splošno ključavničarstvo in posredništvo Stanislav
Hrepevnik s.p., Na livadi 8B, Rogaška
Slatina, z dne 11. 10. 2007 in je dne 29. 9.
2008, ob 9. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Splošno ključavničarstvo in
posredništvo Stanislav Hrepevnik s.p., Na
livadi 8B, Rogaška Slatina (matična številka:
5653287, ID št. za DDV: 81296444).
Odslej se firma glasi: Splošno ključavniarstvo in posredništvo Stanislav Hrepevnik
s.p., Na livadi 8B, Rogaška Slatina (matična
številka: 5653287, ID št. za DDV: 81296444)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
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 1110-71-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. decembra 2008 ob 9. uri, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 29. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 2008

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
Os-8447/08
Preklic
Objavljeni drugi odstavek v Uradnem
listu RS, št. 83 z dne 22. 8. 2008, ki se
glasi: dolžnik Savoy, Trgovina, marketing,
gostinstvo in storitve d.o.o., Tržaška c.
2, Ljubljana, se po pravnomočnosti sklepa
St 86/2003 z dne 5. 8. 2008 izbriše iz sodnega registra, se prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2008

St 47/2008
Os-8437/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 47/2008 sklep z dne 29. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 23. 7. 2008 prejelo
neposredno predlog za začetek stečajnega
postopka nad dolžnikom: EUROPOL, Trgovina in zastopanje d.o.o., Šercerjeva cesta 20, Velenje, ki ga zastopa odv. družba
Maček & Maček, d.n.o., o.p. iz Celja z dne
22. 7. 2008 in je dne 29. 9. 2008, ob 14.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
EUROPOL, Trgovina in zastopanje d.o.o.,
Šercerjeva cesta 20, Velenje (matična številka: 5407494, ID št. za DDV: SI96344342).
Odslej se firma glasi: EUROPOL, Trgovina in zastopanje d.o.o., Šercerjeva cesta
20, Velenje (matična številka: 5407494, ID
št. za DDV: SI96344342 – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
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 1110-47-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. 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 29. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 2008
St 56/2008
Os-8438/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 56/2008 sklep z dne 29. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 29. 8. 2008 prejelo
neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Zaključna in
dopolnilna gradbena dela Edvard Godec
s.p., Ulica Pri izviru 4a, Slovenske Konjice z dne 29. 8. 2008 in je dne 29. 9. 2008 ob
10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Zaključna in dopolnilna gradbena dela
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Edvard Godec s.p., Ulica Pri izviru 4a, Slovenske Kojice (matična številka: 5244050,
ID št. za DDV: SI10554564).
Odslej se firma glasi: Zaključna in dopolnilna gradbena dela Edvard Godec
s.p., Ulica Pri izviru 4a, Slovenske Konjice
(matična številka: 5244050, ID št. za DDV:
SI10554564) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
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 1110-56-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. 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 29. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 2008
St 14/96
Os-8439/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom NIVO BIS, gostinsko turistično
podjetje d.o.o., v stečaju, Jadranska 86a,
Ankaran, dne 26. 9. 2008 sprejelo naslednji sklep:
1. Ustavi se nadaljnje vnovčevanje stečajne mase in se stečajni postopek nad
dolžnikom NIVO BIS, gostinsko turistično
podjetje d.o.o., v stečaju, Jadranska 86a,
Ankaran, zaključi.
2. Na stečajnega upnika SGP Koper,
Gradbeno podjetje, d.o.o., Obrtniška ulica
5, Koper, se v deležu 52%, na stečajnega
upnika SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana pa v deležu 48% prenesejo
naslednje terjatve:
– terjatev v višini 108.496,08 €, ki jo ima
stečajni dolžnik do lastnikov nepremičnin iz
k.o. Oltra, parc. št. 1313/2, z.k. vl. št. 533,
parc. št. 881/3, 881/4 in 881/5, z.k. vl. št.
48, parc. št. 885/3, z.k. vl. št. 722 in parc.
št. 881/7, z.k. vl. št. 33, vse iz naslova gradnje objektov in ureditve površin, razvidnih
iz drugega odstavka izreka sklepa tukajšnjega sodišča z dne 5. 4. 2007;
– terjatev do dolžnika Groupinvest podjetje za investicije in trgovino d.o.o. Ankaran v
višini 17.524,27 €, ki je sestavljena iz terjatve v višini 4.907,36 €, izterjevane v izvršil-

nem postopku tukajšnjega sodišča, opr. št.
Ig 1018/2006, iz terjatve v višini 4.204,31 €
izterjevane v izvršilnem postopku tukajšnjega sodišča, opr. št. Ig 423/2007 in iz terjatev
v višini 8.412,60 € po računih stečajnega
dolžnika št. 7/07, 8/07, 9/07, 10/07, 11/07,
12/07, 1/08, 2/08, 3/08, 4/08, 5/08;
– terjatev do dolžnikov Nika Biserčiča in
Vere Biserčič v višini 54.087 € na podlagi
pravnomočnih sodnih odločb tukajšnjega
sodišča, opr. št. Pg 689/99, Pg 745/99, Pg
1196/97 in Pg 88/2000.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 9. 2008
St 9/2008
Os-8440/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2008
z dne 29. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Posredništvo Primož
Burnik s.p., Cesta Staneta Žagarja 50a,
Kranj, matična številka: 5451842, davčna
številka: 98782142 in ga z istim sklepom
zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 9. 2008
St 30/2008
Os-8441/08
To sodišče je s sklepom St 30/2008 z
dne 30. 9. 2008 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Bekim Sahiti s.p., Trg svobode 13/a,
Sevnica, matična številka 3247066000.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 9. 2008
St 26/2008
Os-8442/08
To sodišče je s sklepom St 26/2008 z
dne 30. 9. 2008 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Idriz Berisha s.p., Trg svobode 13/a,
Sevnica, matična številka 3247058000.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 9. 2008
St 18/2008
Os-8443/08
To sodišče je s sklepom St 18/2008 z
dne 30. 9. 2008 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Sami Bajra s.p., Trg svobode 13/a,
Sevnica, matična številka 2069270000.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 9. 2008
St 22/2008
Os-8444/08
To sodišče je s sklepom St 22/2008 z
dne 30. 9. 2008 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Femi Bajra s.p., Trg svobode 13/a,
Sevnica, matična številka 3127834000.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 9. 2008
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St 55/2008
Os-8445/08
To sodišče je s sklepom St 55/2008 dne
24. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Trgoled Podjetje za pro
izvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Cesta IV/1, 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 143/2008
Os-8446/08
To sodišče je s sklepom St 143/2008 dne
25. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom BS&DS Trgovina na drobno
in debelo d.o.o., V Zatišju 4, Vrhnika, matična številka 112146000, davčna številka
SI35781785, 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 25. 9. 2008
Ppn 9/2008
Os-8448/08
To sodišče je s sklepom opr. št. Ppn
9/2008 dne 30. 9. 2008, zaradi umika predloga, ustavilo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Solicom Inženiring Podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino
d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2008
St 39/2008
Os-8449/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2008 z dne 25. 9. 2008 nad samostojno podjetnico Moniko Klemenčič s firmo
Diskoteka Tropikal Monika Klemenčič
s.p., Maribor, Ljubljanska ulica 88a, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnice je 2120763, šifra njene dejavnosti pa 56.300.
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 25. 9. 2008
St 110/2008
Os-8450/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Dignus Zavarovalno zastopniška
družba d.o.o., Prušnikova ulica 32, Maribor, šifra dejavnosti: 66.220, matična št.:
2059304000, davčna številka: 35822759, 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 24. 9. 2008
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St 105/2008
Os-8451/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Servis kmetijske mehanizacije,
Matjaž Polanec s.p., Križeča vas 2, Poljčane (davčna številka: 63725991, matična
številka: 212101800), 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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2008
St 120/2008
Os-8452/08
1. Stečajni postopek nad družbo INDOV
d.d. – v likvidaciji, proizvodnja, notranja in zunanja trgovina, Kraljeviča Marka
ulica 5, Maribor, šifra dejavnosti: 18.130,
matična številka: 5129737000, davčna številka: 73308609, 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 25. 9. 2008
St 124/2008
Os-8453/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Šange, družba za gradbeništvo,
trgovino in storitve d.o.o., Kolodvorska
35, Slovenska Bistrica, davčna številka:
SI 50877704, matična številka: 5884942,
šifra dejavnosti: 46.900, 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 26. 9. 2008
St 132/2008
Os-8454/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 132/2008 z dne 25. 8. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Steklarna Luminos, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, posredništvo in druge
storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 38, Slovenska Bistrica, šifra dejavnosti: 26.150,
matična številka: 5045711, davčna številka:
SI 80779239, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Bulf Jožef, predstavnik delavcev, Ljub
ljanska c. 33, Slovenska Bistrica,
– Kancler Jožef, s.p., Izdelava svetil in
posredništvo, Studenice 12, Poljčane,
– Juršič Ivan, Klenometal, strojni inženiring d.o.o., Slomškova 20, Rogatec,
– Maučec Anton, s.p., Avtoprevozništvo
in posredovanje, Zg. Bistrica 104, Slovenska Bistrica,
– Šteinfelser Milan, Domače mesnine,
d.o.o., Gradišče 2, Slovenska Bistrica.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Dita Kastelic, Prušnikova 44, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
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desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. Upniki morajo vlogo plačati v višini 2%
protivrednosti 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:
– za pravne osebe št.: 011008450088006,
– za fizične osebe št.: 0110084500088103, sklicna številka odobritve:
00 01-00101322008.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 25. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2008
St 61/91
Os-8455/08
Sklep tukajšnjega sodišča opr. št.
St 61/91 z dne 2. 9. 2008 se popravi tako,
da pravilno glasi:
»1. Stečajni postopek v zadevi stečajne mase Elkom Tovarna stikalnih naprav
p.o., Šentiljska 49 – v stečaju, Maribor,
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.«
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2008
St 96/2008
Os-8456/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 96/2008 z dne 30. 9. 2008 nad samostojnim podjetnikom Karlom Ferčecom s firmo
Restavracija »Grad Štatenberg« Karel
Ferčec s.p., Štatenberg 89, Makole, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 2068893, šifra njegove dejavnosti pa 55.301.
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 30. 9. 2008
St 111/2008
Os-8457/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 111/2008 z dne 30. 9. 2008 nad samostojnim podjetnikom Bojanom Lepom s firmo Svetovalne in računovodske storitve
Lep Bojan s.p., Selnica ob Dravi, Janževa
gora 21a, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5424533, šifra njegove dejavnosti pa 47.900.
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 30. 9. 2008
St 113/2008
Os-8458/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 113/2008 z dne 29. 9. 2008 nad samostojnim podjetnikom Vladkom Kajnihom s

firmo Bar Bela zastava Vladko Kajnih s.p.,
Maribor, Ulica Janka Mlakarja 15, začelo
stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5279316, šifra njegove dejavnosti pa 55.400.
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 29. 9. 2008
St 109/2008
Os-8459/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 109/2008 z dne 29. 9. 2008 nad podjetjem Gradbeništvo S & R, Gradbeništvo,
posredništvo, trgovina in druge storitve
d.o.o., Maribor, Limbuška cesta 42/a, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Matična številka dolžnika je 2029316, šifra njegove dejavnosti pa 45.210.
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 29. 9. 2008
St 127/2008
Os-8460/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 127/2008 z dne 29. 9. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad podjetjem Gaudeamus, turizem in gostinstvo, ekonomsko propagiranje in ostale storitve d.o.o.,
Maribor, Gosposvetska cesta 86.
Matična številka dolžnika je 1316887, šifra njegove dejavnosti pa 56.101.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni o tej objavi
prijavijo svoje terjatve (na naslov: Okrožno
sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica
14). 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
2.000,00 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 01-00109408).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen mag. Štefan Rola, Zgornja Korena 9,
2242 Zgornja Korena.
Člani upniškega odbora so:
1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20,
2. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljub
ljana, Trg republike 2,
3. ŠOUM d.o.o., Maribor, Gosposvetska
cesta 83,
4. Ledo d.o.o., Komenda, Moste 2F,
5. Eurograf d.o.o., Velenje, Štrbenkova
cesta 6,
6. Ahac d.o.o., Maribor, Nasipna ulica 64,
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7. delavska zaupnica Jolanda Tivadar,
Pod Rebrco 7, Maribor.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 29. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2008
St 1/2008
Os-8461/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Euro-impex, Špedicija, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Mednarodni prehod 2, Vrtojba, Šempeter pri
Gorici, v stečaju, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Neporabljeni del premoženja se brez
prevzema obveznosti izroči Občini Šempeter - Vrtojba.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 9. 2008
St 17/2006
Os-8462/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika A.G. Arhitektura – gradbeništvo d.o.o. (skrajšano A.G. d.o.o.) – v
stečaju, Delpinova ulica 13, 5000 Nova
Gorica, sklenilo:
1. Stečajni postopek zoper dolžnika A.G.
Arhitektura – gradbeništvo d.o.o. (skrajšano
A.G. d.o.o.) – v stečaju, Delpinova ulica
13, 5000 Nova Gorica, z matično številko
5309093, davčno številko 95537414 in šifro
dejavnosti 74.203, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS, upniki pa
se zoper sklep lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register,
z dnem vpisa sklepa dolžnik preneha in se
izbrišejo vsi predhodni vpisi, vezani na ta
stečajni postopek.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2008
St 8/2008
Os-8463/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika DA-LA, David Lapanje
s.p., Godovič 19, 5275 Godovič, v stečaju
sklenilo:
1. Stečajni postopek zoper dolžnika
DA-LA, David Lapanje s.p., Godovič 19,
5275 Godovič, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije pri AJPES, izpostava Nova
Gorica pod zaporedno št. vpisa 11097899,
z matično številko 1345214, davčna številka
42218624, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS, upniki pa
se zoper sklep lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register,
z dnem vpisa sklepa dolžnik preneha in se
izbrišejo vsi predhodni vpisi, vezani na ta
stečajni postopek.

4. Narok za preizkus terjatev, določen za
dne 12. 11. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 110/I
tukajšnjega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2008
St 13/2008
Os-8464/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/2008
z dne 29. 9. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ALFA proizvodnja, trgovina, marketing, inženiring, Novo mesto,
d.o.o., Dolenje Kamence 3, 8000 Novo
mesto, matična številka 5365350, šifra dejavnosti 14.130.
Za stečajnega upravitelja se določi Martin Drgan, Cesta brigad 5, 8000 Novo mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. 2. 2009 ob 9. uri v sobi 117 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 9. 2008
St 10/2008
Os-8465/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2008 z dne 29. 9. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom MEPRO podjetje
za proizvodnjo in trgovino na debelo in
drobno, Trebnje, d.o.o., Slakova ulic 7,
8210 Trebnje, matična številka 5868637,
šifra dejavnosti 46.190.
Za stečajnega upravitelja se določi Martin Drgan, Cesta brigad 5, 8000 Novo mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 2. 2009, ob 9. uri v sobi 117 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 9. 2008
St 11/2008
Os-8466/08
To sodišče je na seji senata dne 26. 9.
2008 pod opr. št. St 11/2008 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom PB
Trading Podjetje za trgovanje, Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 32/a, Novo
mesto, matična št. 5537207, šifra dejavnosti 46.900, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
PB Trading Podjetje za trgovanje, Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 32/a, Novo
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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 26. 9. 2008
St 17/2008
Os-8467/08
To sodišče je dne 26. 9. 2008 s sklepom,
opr. št. St 17/2008 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Mlakar Marjan s.p. MGE
montaža gradbenih elementov, Videm pri
Ptuju 74 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 9. 2008
St 20/2008
Os-8468/08
1. To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 20/2008 z dne 30. 9. 2008 stečajni postopek nad dolžnikom Diskont Žagar in
prevozi, Dušan Žagar s.p., Čečovje 5,
Ravne na Koroškem, na podlagi prvega
odstavka 99. člena ZPPSL, začelo in ga
takoj zaključilo.
2. Premoženje stečajnega dolžnika, in
sicer po seznamu opredmetenih osnovnih
sredstev na dan 30. 4. 2008, se izroči Občini Ravne na Koroškem, brez prevzema
obveznosti.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Diskont Žagar in prevozi, Dušan Žagar s.p., Čečovje 5, Ravne na Koroškem, iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 9. 2008
St 22/2008
Os-8469/08
I. Redni likvidacijski postopek družbe
Minka, proizvodnja in trgovina d.o.o. – v
likvidaciji, Koroška cesta 51, Muta, ki je
bil ustavljen s sklepom z dne 9. 6. 2008,
se spremeni v stečajni postopek in se nad
družbo Minka, proizvodnja in trgovina d.o.o.
– v likvidaciji, Koroška cesta 51, Muta, matična številka 5789516, davčna številka
95902155, začne stečajni postopek.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Minka,
proizvodnja in trgovina d.o.o. – v stečaju,
Koroška cesta 51, Muta.
III. Za stečajnega upravitelja se določi
univ. dipl. pravnik Miran Ocepek iz Slovenj
Gradca, Gubčeva 1.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
17. 12. 2008 ob 8.30, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
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 transakcijskega računa ali drugega računa upnika.
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 njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve vendar
najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ 2000
točk (164,20 EUR).
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VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 9. 2008
St 8/2008
Os-8471/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Zaro
d.o.o. Izola, Ljubljanska ulica 5, Izola, se
začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 9. 2008
St 103/2008
Os-8472/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Razvojno raziskovalna dela Franc
Furman s.p., Zg. Bistrica 153, Slovenska
Bistrica, matična št.: 3180271000, davčna
številka: 86581333, 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 30. 9. 2008
St 117/2008
Os-8473/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bar Valerija, Valerija Golob s.p.,
Kraigherjeva 16, Lenart, matična št.:
1075705000, davčna številka: 77821742, 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 30. 9. 2008
St 100/2008
Os-8474/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Majti d.o.o., Zadružna ulica 16,
Maribor, matična št.: 1840835, davčna številka: 55053866, 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 30. 9. 2008
St 16/93
Os-8475/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/93
z dne 30. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Opekarna Košaki p.o.
– v stečaju, Maribor, Šentiljska 116, ker
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2008
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St 87/2008
Os-8476/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mali vitez d.o.o., Stanetinci 38,
Cerkvenjak, matična št.: 1466097000,
davčna številka: 72396156, 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 30. 9. 2008
St 106/2008
Os-8477/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 106/2008 dne 30. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gostilna Drava d.o.o., Partizanska cesta 50,
Maribor.
Davčna številka: 87869438, matična številka: 1450832.
Odslej firma glasi Gostilna Drava d.o.o.
– v stečaju, Partizanska cesta 50, 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 01-001010608).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2008
St 133/2008
Os-8478/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 133/2008 z dne 30. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad podjetjem Mamba družba za trgovino in storitve d.o.o., Laznica,
Ob Lazniškem potoku 7, Limbuš.
Odslej se dolžnikova firma glasi Mamba družba za trgovino in storitve d.o.o.
– v stečaju, Laznica, Ob Lazniškem potoku 7, Limbuš, njegova matična številka je
5507111000, šifra dejavnosti pa 52.240.
Za stečajno upraviteljico je določena dr.
Irena Lesjak, univ. dipl. ekonomistka, stan.
Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, 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 2.000,00 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 01-001013308).
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2008
St 130/2008
Os-8479/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 130/2008 z dne 30. 9. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Novatrix d.o.o., Maribor, Sokolska ulica
19 (davčna številka: 95074694, matična številka: 1926721),
ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Nova KBM d.d., Ul. Vita Kraigherja
4, Maribor,
2. Nemesis d.o.o., Partizanska cesta 23,
Maribor,
3. Slog I.I. d.o.o., Kardeljeva 85, Maribor,
4. Realta d.o.o., Kardeljeva cesta 85,
Maribor,
5. delavska zaupnica Anita Šenveter, Kacova 3, Pragersko.
II. Z upraviteljico prisilne poravnave se
določi dr. Irena Lesjak, Ulica heroja Vojka
39, Maribor.
III. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica o začetku prisilne poravnave,
prijavijo svoje terjatve (na naslov Okrožno
sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica
14). 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 01-001013008).
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30 dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2008
St 97/2008
Os-8480/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ida Mujanovič s.p., Nova vas pri
Markovcih 40a, Markovci, davčna številka:
30396441, šifra dejavnosti: 52.210, matična
številka: 1384244, 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, na
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 30. 9. 2008
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St 28/2008
Os-8481/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Agencija Lori-Poslovne storitve,
Lidija Knez s.p., Loka pri Framu 5, Fram,
šifra dejavnosti: 70.220, matična številka:
5671668000, davčna številka: 87928540, se
začne in takoj zaključi po 99/I členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, 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 29. 9. 2008
St 99/2008
Os-8482/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Leskovšek Matjaž s.p. Čiščenje
stavb, Ulica Ruške čete 2a, Ruše, matična št.: 1439022000, davčna številka:
67480152, 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 30. 9. 2008
St 112/2008
Os-8483/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Izdelava okrasnih izdelkov Saan,
Samo Šuntner s.p., Ulica Jelenčevih
63, Limbuš, davčna številka: 88941892,
šifra dejavnosti: 13.300, matična številka:
3103021000, 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 29. 9. 2008
St 4/2007
Os-8507/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/2007
z dne 25. 9. 2008, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Atelje T, fotografija,
oblikovanje, založništvo, trgovina z neživilskimi proizvodi, izdelovanje litografije,
grafična dejavnost d.o.o., Delavska c. 24,
Šenčur, matična številka 5548896, šifra dejavnosti 93871449.
Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
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 25. 9. 2008
St 141/2007
Os-8508/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 141/2007 z dne 30. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Nena,
trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju,

Št.

Rače, Ljubljanska cesta 76, ker je premoženje, ki je prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
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 1. 10. 2008
St 7/2008
Os-8509/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 141/2007 z dne 30. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem HAUPT-AL,
trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o. – v stečaju, Maribor, Mlinska
ulica 22, ker je premoženje, ki je prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
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 1. 10. 2008
St 113/2006
Os-8510/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 113/2006 z dne 30. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Alnus,
družba za gradbeništvo in trgovino d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Meljska cesta 50,
ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2008

Izvršbe
In 67/2008
Os-8119/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2288/2006 z
dne 13. 9. 2006, v zvezi s sklepom opr.
št. In 67/2008 z dne 26. 6. 2008, je bil dne
15. 7. 2008 opravljen v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, proti
dolžnici Angeli Kovač, Markovci 29, Šalovci,
zaradi izterjave 561,83 € s pripadki, rubež
nepremičnine, to je stanovanja št. 2 v izmeri 32,83 m2, v pritličju stanovanjske hiše
na naslovu Ravne 29, Tržič, v lasti dolžnice
Angele Kovač, Markovci 29, Šalovci.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 9. 2008
In 22/2007
Os-7748/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 9. 2007, opr. št. In 22/2007, je
bil dne 5. 3. 2008 opravljen v korist upnika
rubež nepremičnine, stanovanja št. 17 v 2.
nadstropju, v izmeri 103,20 m2, na naslovu
Donova 2, Medvode, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2008
In 628/06
Os-7864/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 20. 12. 2005, opr. št. I 14686/2005, je
bil dne 25. 8. 2006 opravljen v korist upnika Vegrim, Podjetje za upravljanje hiš in
inženiring, Medvedova 25, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 1, na Hacetovi 15 v Ljubljani,
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v izmeri 86,92 m2, last dolžnika Gradišar
Boruta, Hacetova 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
In 209/2006
Os-8380/08
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 9. 9.
2008, ob 12. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka In 209/2006, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 5, Murska Sobota, zoper dolžnico
Hrebak Jasenko, Štefana Kovača 29, Murska Sobota, zaradi izterjave 9.756,87 EUR
s pp, v navzočnosti dolžnice opravil rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 12, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št.
850/2, ki je vpisana pri vl. št. 3981, k.o. Murska Sobota, na naslovu Štefana Kovača 29,
Murska Sobota, identifikator stavbe 1560, v
skupni izmeri 70,40 m2.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 9. 2008
In 52/2008
Os-8118/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 52/2008 z dne
19. 5. 2008, je bila v izvršilni zadevi upnika
Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj, zoper dolžnico Zemljarič
Jelko, Ciril Metodov drevored 3, Ptuj, zaradi izterjave 294,23 EUR s pp, po izvršitelju Goranu Ivkoviču zarubljena naslednja
nepremičnina, stanovanje št. 6 v velikosti
81,98 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Ciril
Metodov drevored 3, Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 9. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7751/2007
Os-5928/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj – Sivko, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Lončarevič Boštjana, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremični – parc. št. 1236/15,
vpisani pri vl. št. 476, k.o. Teharje, izdalo sklep
Dn št. 7751/2007 z dne 16. 4. 2008, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, izgubljene prodajne pogodbe
z dne 13. 5. 1998, sklenjene med pravnimi
nasledniki Železarne Štore po pooblaščencu
Slovenskih železarn d.d., in sicer SŽ – Metal
Ravne d.o.o., SŽ – Valji d.o.o., SŽ Itro d.o.o.,
SŽ – Livarna d.o.o., ŽŠ – Ingstor d.o.o. in ŽS
– Vzdrževanje d.o.o., kot prodajalci ter kupcem Horatius, čistilni servis, prevozi in usluge
– Boštjanom Lončarevičem s.p.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremični pri vl. št. 476, k.o. Teharje, se zahteva v korist Lončarevič Boštjana, roj. 1. 10. 1957, Opekarniška cesta
10, Celje.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2008
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Dn 813/5007
Os-6118/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj – Sivko, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti n predlog
Nijaza Hairlahovića, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini – id. št. 32.E, vpisana pri vl. št. 2484/33, k.o. Spodnja Hudinja,
izdalo sklep Dn št. 813/207 z dne 10. 4.
2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št.
36A-23/82-MR z dne 1. 10. 1985, sklenjene
med prodajalko Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Celje, zastopane po Zavodu Občine Celje za planiranje in izgradnjo, kot prodajalcem in Marijo Čonč, kot
kupovalko.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremični, vpisani pri vl. št.
2484/33, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v
korist Hairlahović Nijaza, Opekarniška 12a,
Celje roj. 3. 8. 1972 in Hairlahović Sanele, Opekarniška cesta 12a, Celje, roj. 1. 2.
1976, za vsakega do polovice.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2008
Dn 317/2007
Os-6119/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj – Sivko, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Miglič Iztoka in Toplak Marjetke, za vknjižbo
lastninske pravice pri nepremični – id. št.
3.E, vpisani pri vl. št. 425/4, k.o. Verpete,
izdalo sklep Dn št. 317/2007 z dne 18. 4.
2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 1995, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Celje,
kot prodajalcem in Mihaelo Kline, kot kupovalko ter prodajne pogodbe z dne 7. 6.
1999, ki sta jo sklenila prodajalka Mihaela
Kline in kupec Zoran Božinović.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisni pri vl. št.
425/4, k.o. Verpete, se zahteva v korist
Miglič Iztoka, Verpete 2, Frankolovo, roj.
22. 12. 1965 in Marjetke Toplak,Verpete 2,
Frankovo, roj. 16. 2. 1976, za vsakega do
ene polovice.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2008
Dn 6739/2006
Os-6120/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj – Sivko, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Milana Laboharja, po pooblaščencu Domplan d.o.o. iz Rimskih Toplic, ki ga zastopa odvetnik Roman Mavri iz Laškega, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremični
– id. št. 1087.E, vpisani pri vl. št. 2096/88,
k.o. Spodnja Hudinja, izdalo sklep Dn št.
6739/2006 z dne 18. 4. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
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knjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja št. 36A-12/82-MR z dne 5. 10.
1984, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje, kot prodajalko ter Milanom Laboharjem ter Ireno
Labohar, kot kupcema.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
2096/88, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva
v korist Labohar Milana, roj. 2. 5. 1950 in
Labohar Irene, roj. 14. 1. 1953, oba Gubno
3, Lesično, kot skupna last.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2008
Dn 8004/2007
Os-6921/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Golob Ivani, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Stanovanjske
ustanove delavcev pri s.p. Celje, Ostrožno
4, 3000 Celje, po pooblaščencu Svetovalne storitve Tomaž Rehar s.p.. Pucova 4,
3000 Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri stanovanju št. 29, v IV. nadstropju
stanovanjske hiše, Celje, Mariborska 68, v
izmeri 42,94 m2, vpisano pri vl. št. 1816/32,
k.o. Spodnja Hudinja, izdalo sklep Dn št.
8004/2007 z dne 18. 6. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
8. 11. 1991, za stanovanje št. 29, opisano
zgoraj, sklenjene med EMO p.o. Celje, kot
prodajalcem in Počivalšek Marijo, Mariborska c. 68, Celje, kot kupovalko.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
1816/32, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva
v korist Stanovanjske ustanove delavcev pri
s.p. Celje, Ostržno 4, 3000 Celje, mat. št.
5994012, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 7. 2008
Dn 29629/2004
Os-7225/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mestne občine Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
dela stavbe 1735-00563-21, stoječi na parc.
št. 281/9, k.o. Stožice, dne 20. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 29629/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Imos Inženiring, d.d. (kot prodajalcem)
in Mestno občino Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 1735-00563-21, stoječi na parc. št.
281/9, 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 zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
Dn 19553/2004
Os-7240/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleša Macurja, Ravbarjeva 5, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o.
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 45.E, 46.E, 47.E, 48.E in 48.E, podvl.
807/12, k.o. Bežigrad, dne 20. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 19553/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12.
1991, št. 2/91, katere vsebina je bila prodaja stanovanja, ki je sedaj vknjiženo v podvl.
807/12, k.o. Bežigrad, ident. št. 45.E, 46.E,
47.E, 48.E in 48.E, ki je bila sklenjena med
strankama Slovenija Projekt, Cankarjeva 1,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Bredo Novak,
Ravbarjeva 5, 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 vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 15255/2006
Os-7243/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije
– Ministrstva za notranje zadeve, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 70.E, vpisani v
podvl. št. 1478/70, k.o. Moste, dne 27. 6.
2008, pod opr. št. Dn 15255/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
75-5184/DG z dne 19. 2. 1975, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir,
Novo mesto (kot prodajalcem) in Republiškim sekretariatom za notranje zadeve SRS,
Kidričeva 2, Ljubljana (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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 13420/2007
Os-7249/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Zakrajšek, Dolenjska cesta 40, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
104.E, vpisani v podvl. št. 4020/18, k.o. Karlovško predmestje, dne 27. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 13420/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 187/67
z dne 12. 6. 1967, sklenjene med Splošnim
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gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in Zakrajšek Francem, Povšetova 2,
Ljubljana (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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2008
Dn 7461/2006
Os-7250/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Huskić Uzeira, Polje cesta VII/2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z ident. št. 61.E in 62.E, vpisanih
v podvl. št. 1934/31, k.o. Slape, dne 27. 6.
2008, pod opr. št. Dn 7461/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1706/A
o prodaji in nakupu stanovanja z dne 6. 8.
1974, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, ki ga je zastopal glavni
direktor Andrej Plestenjak (kot prodajalec)
in RTV, Tavčarjeva 17, Ljubljana, ki ga je
zastopal upravno gospodarski direktor Stane Fele (kot kupec).
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 34286/2004
Os-7256/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Peternela, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje št. 80 v 8. nadstropju in
shrambo št. 80 v kleti, na naslovu Pavšičeva
ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 84,88 m2,
z identifikatorjem št. 155.E in 156.E, vpisani
v podvl. št. 735/79, k.o. Zgornja Šiška, dne
19. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34286/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 5704 z dne 25. 9.
1975, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Megrad Ljubljana, ki ga je zastopal glavni
direktor Miroslav Strle (kot prodajalec) ter
Jožetom in Bernardo Peternel, oba Djakovičeva 27, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 155.E
in 156.E, vpisano v podvl. št. 735/79, k.o.
Zgornja Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 5704 z dne 8. 6. 1977, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, ki
ga je zastopal glavni direktor Miroslav Strle
(kot prodajalcem) ter Jožetom in Bernardo
Peternel, oba Djakovičeva 27, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator št. 155.E in 156.E, vpisano v
podvl. št. 735/79, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 34281/2004
Os-7262/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Hedvike Sojer, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnini, stanovanje
št. 91 v 10. nadstropju in shrambo št. 91
v kleti, na naslovu Pavšičeva ulica 4, Ljub
ljana, v skupni izmeri 85,59 m2, z identifikatorjem št. 177.E in 178.E, vpisani v podvl.
št. 735/89, k.o. Zgornja Šiška, 23. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 34281/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o oddaji stavbnega
zemljišča v uporabo št. 2549/74-I/RU z dne
18. 12. 1974, sklenjene med Skladom za komunalno urejanje zemljišč občine Ljubljana
- Šiška, Celovška c. 89, Ljubljana (kot prvo
pogodbena stranka) in Gradbenim podjetjem Megrad, Celovška c. 136, Ljubljana
(kot drugo pogodbena stranka), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 177.
E in 178.E, vpisano v podvl. št. 735/89, 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 16. 7. 2008
Dn 34443/2004
Os-7266/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gordane Nikolić, Strahomer 24, Ig, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepreminini,
stoječi na parc. št. 1595/1 in 1595/2, obe
vpisani v vložek št. 940/k.o. Vrbljene, dne
17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34443/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 24. 10. 1996, sklenjene med Bojanom Grmkom, Strahomer 24, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Gordano Nikolić, Vrhovci
Cesta XVII/30, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnini, stoječi na parc. št. 1595/1
in 1595/2, obe vpisani v vložek št. 940, k.o.
Vrbljene.
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 25704/2007
Os-7268/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stan-
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ka Kovačiča, Ul. Ane Ziherlove 4, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Tomaž Čad, Miklošičeva
cesta 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 44 v
7. nadstropju, na naslovu Ul. Ane Ziherlove
4, Ljubljana, v skupni izmeri 74,15 m2, z
identifikatorjem 44.E, podvl. 4195/45, k.o.
Zgornja Šiška, dne 18. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 25704/2007 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene med Antonom in Tanjo Gerden (kot prodajalcema) in
Matildo Ziherl-Pungartnik (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 44.E, vpisano v podvl. št. 4195/45, 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 18. 7. 2008
Dn 26375/2006
Os-7269/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Riječka industrija Odječe d.d. RIO Rijeka, Izvidačka 13, ki jo zastopa odvetnica Papež Dragica, Opekarska 5,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1.E in 2.E, vpisanih
v podvl. št. 4479/2, k.o. Zgornja Šiška, dne
12. 6. 2008, pod opr. št. Dn 26375/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ugovora o razmjeni nekretnine z dne 20. svibnja 1991
oziroma v slovenskem prevodu pogodba o
menjavi nepremičnin, sklenjenega med DP
Centrotextil export-import, Beograd in Riječko industrijsko odječe z dne 20. 5. 1991,
za nepreminine, ki imajo sedaj identifikator
1.E in 2.E, vpisano v podvl. št. 4479/2, 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 18. 7. 2008
Dn 33993/2004
Os-7270/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Žgajnar Petra, Trebinjska 1, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Aleš
Malavašič, Zaloška c. 269, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garaža št. 144 v drugem nadstropju, na naslovu Vojkova cesta 73, Ljubljana, v izmeri
10,50 m2, z identifikatorjem št. 144.E, vpisani v podvl. št. 1434/144, k.o. Brinje I. dne
23. 6. 2008, pod opr. št. Dn 33993/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 23. 6. 1980, sklenjene med DO Giposs
Inženiring, ki ga zastopa Franc Rihtaršič (kot
prodajalcem) in Vojkom Antončičem, Gotska
ulica 2, Ljubljana (kot kupcem), za nepre-
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mičnino, ki ima sedaj identifikator št. 144.E,
vpisano v podvl. št. 1434/144, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
Dn 34322/2004
Os-7271/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tanje
Bogelič, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Marija Bele Vatovec, Čufarjeva
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanju št. 26 v 3. nadstropju in shrambo št. 26 v kleti, na naslovu
Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri
45,40 m2, z ident. št. 51.E in 52.E, vpisani v
podvl. št. 735/27, k.o. Zgornja Šiška, dne
18. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34322/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 329 z dne 20. 1. 1976, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, ki
ga je zastopal glavni direktor Miroslav Strle
(kot prodajalcem) ter Jovanom Šanovićem,
Slomškova 11, Ljubljana in Tanjo Bogelič,
Gosposvetska 10, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 51.E in 52.E, vpisano v podvl. št. 735/27,
k.o. Zgornja Šikška.
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 34900/2004
Os-7273/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljia Torbica Ratka, Nazorjev trg 2, Koper, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini,
stanovanje št. 52 v 6. nadstropju in shrambo št. 52 v kleti, na naslovu Pavšičeva ulica
4, Ljubljana, v skupni izmeri 21,29 m2, z
identifikatorjem št. 103.E in 104.E, vpisani
v podvl. št. 735/53, k.o. Zgornja Šiška, dne
17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34900/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe, sklenjene med Občino Ljubljana - Šiška (kot prodajalko) in Inex
Adria Aviopromet Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št.
103.E in 104.E, vpisano v podvl. št. 735/53,
k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne
pogodbe
št.
M-III-93/84-2-B z dne 29. 3. 1984, sklenjene
med Inex Adria Aviopromet Ljubljana, ki jo
je zastopal glavni direktor Janez Kocijančič
(kot prodajalcem) in Milutinom Gavrilovičem,
Pavšičeva 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 103.
E in 104.E, vpisano v podvl. št. 735/53, k.o.
Zgornja Šiška,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9.
1985, sklenjene med Milutinom Gavrilovičem, Pavšičeva 4, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Antejem in Nano Mestnik, Lobetova
11, Novo mesto (kot kupcema) za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 103.
E in 104.E, vpisano v podvl. št. 735/53, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 35102/2004
Os-7285/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasne Tepina, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanju št. 44 v 5. nadstropju in
shrambo št. 44 v kleti, na naslovu Pavšičeva
ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 42,23 m2,
z identifikatorjem št. 87.E in 88.E, vpisani v
podvl. št. 735/45, k.o. Zgornja Šiška, dne
17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 35102/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 4495 z dne 28. 6.
1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Megrad Ljubljana, ki ga je zastopal glavni
direktor Miroslav Strle (kot prodajalcem) in
Jasno Tepina, Šišenska 7, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 87.E in 88.E, vpisano v podvl.
št. 735/45, k.o. Zgornja Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 4495 z dne 7. 6. 1977, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, ki
ga je zastopal glavni direktor Miroslav Strle
(kot prodajalcem) in Jasno Tepina, Šišenska
7, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 87.E in 88.E,
vpisano v podvl. št. 735/45, 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 17. 7. 2008
Dn 32209/2004
Os-7286/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Rosvite Šengelaja,
Rusjanov trg 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z ident.
št. 113.E in 114.E, vpisanih v podvl. št.
1934/57, k.o. Slape, dne 3. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 32209/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1743/a z dne 11. 3. 1975,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Obnova, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Jano Kočevar, Gosposvetska 19,
Maribor in Borisom Kočevarjem, Aškerčeva
4, Maribor (kot kupcema).

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. 7. 2008
Dn 16188/2005
Os-7287/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Gala, Chengdujska cesta 12, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2175/8, k.o. Slape, dne
4. 6. 2008, pod opr. št. Dn 16188/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o. Grosuplje (kot prodajalcem) in Ilc Ivanom, roj. 1. 7. 1930 ter
Ilc Marijo, roj. 17. 3. 1993 (kot kupcema) št.
010654/86 z dne 5. 6. 1986, za stanovanje
št. 8 v II. nadstropju, v izmeri 38,14 m2, v
objektu B-61, na naslovu Chengdujska cesta 12 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2008
Dn 29045/2004
Os-7290/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Milije Milatovića, Kalanova ulica 7, Medvode, ki ga zastopa Otium,
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1976-00038-10, stoječi na parc.
št. 172/25, k.o. Preska, dne 12. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 29045/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 14. 4. 1992,
sklenjene med Donit kemično industrijo, p.o.
Medvode (kot prodajalcem) ter Nado Bunič
in Milijo Milatovič, oba Kalanova 7, Medvode
(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 17. 7. 2008
Dn 19617/2008
Os-7295/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Glišič, Novakova 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 61 v petem nadstropju, na naslovu
Novakova 1, Ljubljana, z identifikatorjem št.
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61.E v petem nadstropju, na naslovu Novakova 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 61.E,
podvložek št. 4134/61, k.o. Bežigrad, dne
12. 8. 2008, pod opr. št. Dn 19617/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1216 z dne 4. 11. 1971, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39 in kupcema
Nikolo ter Danico Glišič, Zaloška 81, Ljub
ljana, za eno dvosobno stanovanje v izmeri
66,40 m2, s številko 61, ki se nahaja v petem
nadstropju stanovanjskega bloka A9 – Novakova ulica.
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 1. 9. 2008
Dn 33936/2004
Os-7296/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Žgajnar Matije, Trebinjska 1, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Aleš
Malavašič, Zaloška c. 269, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 40 v 2. kleti, na naslovu Vojkova
cesta 73, Ljubljana, v izmeri 10,50 m2, z
identifikatorjem št. 40.E, vpisano v podvl. št.
1434/40, k.o. Brinje I, 20. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 33936/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 76/82 z dne 9. 11.
1982, sklenjene med DO Giposs Inženiring,
ki ga je zastopal Jože Pogačar (kot prodajalcem) in Koljo Avdič, Peričeva 7, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator št. 40.E, vpisano v podvl. št.
1434/40, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
Dn 34892/2004
Os-7297/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kristine Kozole Zajc,
Celovška cesta 159, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 41 v 7. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 159, Ljubljana, v izmeri
43,34 m2, z identifikatorjem št. 41.E, vpisano
v podvl. št. 4544/41, k.o. Zgornja Šiška, dne
17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34892/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
2182/63-65 z dne 21. 9. 1965, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana - Šiška, ki ga je zastopal
direktor Miroslav Plaša (kot prodajalcem) in
Kristino Kozole, Medvedova 13, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator št. 41.E, vpisano v podvl.
št. 4544/41, k.o. Zgornja Šiška.
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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

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 11903/2008
Os-7298/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Polone Pirc, Kamnogoriška ulica 49, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 5 v 1. nadstropju, na naslovu Kamnogoriška ulica 49, Ljubljana, v izmeri 30,65 m2,
z identifikatorjem št. 105.E, vpisano v podvl.
št. 2780/105, k.o. Dravlje, dne 13. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 11903/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 75-5217/DG z dne
12. 5. 1975, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir, Novo mesto (kot
prodajalcem) in Božidarjem Berausom, Derčeva 37, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 105.E,
vpisano v podvl. št. 2780/105, k.o. Dravlje,
– pogodboe o spremembi kupne pogodbe št. 75-5217/DG z dne 11. 12. 1975, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Pionir, Novo mesto (kot prodajalcem) in Božidarjem Berausom, Derčeva 37, Ljubljana
(kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator št. 105.E, vpisano v podvl. št.
2780/105, k.o. Dravlje,
– prodajne pogodbe z dne 15. 3. 1985,
sklenjene med Božidarjem Berausom, Kamnogoriška 49, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Marjanom Stanovnikom, Erbežnikova 15,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator št. 105.E, vpisano v
podvl. št. 2780/105, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008

Dn 34636/2004
Os-7303/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Esme Hušić, Toplarniška 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 3 v
pritličju, na naslovu Toplarniška ulica 3, Ljub
ljana, v izmeri 44 m2, z identifikatorjem št.
3.E, vpisano v podvl. št. 1448/4, k.o. Moste,
dne 17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34636/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 11. 1. 1990, sklenjene med Natalijo
Murgelj, Toplarniška 3, Ljubljana (kot prodajalko) ter Milenkom Marčeto in Esmo Hušić,
oba Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana
(kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 3.E, vpisano v podvl. št.
1448/4, 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 16. 7. 2008

Dn 34894/2004
Os-7300/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Zore Škoda, Celovška cesta 159, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 21 v 4. nadstropju, na naslovu Celovška
cesta 159, Ljubljana, v izmeri 42,84 m2, z
identifikatorjem št. 21.E, vpisano v podvl.
št. 4544/21, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 6.
2008, pod opr. št. Dn 34894/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o posojilu
za nakup stanovanja z dne 20. 7. 1967,
sklenjene med Veletrgovino Mercator PE
Špecerija Ljubljana (kot posojilodajalko in
upnico) in Zoro Škoda, Celovška cesta 159,
Ljubljana (kot posojilojemalko), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 21.E, vpisano
v podvl. št. 4544/21, k.o. Zgornja Šiška.

Dn 30111/2004
Os-7305/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Glorije Kastelic, Dolenjska cesta 24, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 8, na naslovu Topniška ulica 70, Ljubljana, z ident. št. 8.E,
vpisane v podvl. št. 3844/9, k.o. Bežigrad,
dne 6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 30111/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. S-1/9 z dne 8. 9.
1970, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Ivom Mihičićem, Vinogradska 22, Zagreb
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 8.E in je vpisana v podvložku št.
3844/9, k.o. Bežigrad,
– dodatka h kupni pogodbi št. S-1/9 z
dne 9. 1. 1971, sklenjenega med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ivom Mihičićem, Vinogradska
22, Zagreb (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 8.E in je vpisana v
podvložku št. 3844/9, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5.
1977, sklenjene med dr. Ivom Mihičićem,
Vinogradksa cesta 22, Zagreb (kot prodajalcem) in Valerijo Marenče, Dolenjska cesta
24/I, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 8.E in je vpisana v podvložku št. 3844/9, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, 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 Ljubljani
dne 15. 7. 2008
Dn 32824/2004
Os-7306/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gregorja Rasporja,
Verovškova ulica 45, Ljubljana, ki ga zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1740-3345-12, stoječi na parc. št. 786/3, k.o. Spodnja Šiška,
dne 3. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32824/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
prodaji stanovanja št. 04/04-466-708/91 z
dne 14. 11. 1991, sklenjene med Občino
Ljubljana Šiška (kot prodajalko) in Matjažem Novakom, Verovškova 45, Ljubljana
(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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008
Dn 34288/2004
Os-7307/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Koščaka, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanju št. 66 v 7. nadstropju in
shrambi št. 66 v kleti, na naslovu Pavšičeva
ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 44,78 m2,
z identifikatorjem št. 129.E in 130.E, vpisani
v podvl. št. 735/66, k.o. Zgornja Šiška, dne
19. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34288/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 6133 z dne 8. 10. 1975, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, ki
ga zastopa glavni direktor Miroslav Strle (kot
prodajalcem) in Janezom Koščakom, Tabor
9, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 129.E in 130.
E, vpisano v podvl. št. 735/66, 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 17. 7. 2008
Dn 6201/2005
Os-7314/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 42, na naslovu Preglov trg 1, Ljubljana, z
ident. št. 42.E, vpisano v podvl. št. 1573/42,
k.o. Moste, dne 5. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 6201/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5 179/84
z dne 25. 5. 1984 in dodatka k soinvestitorski pogodbi št. MS 4/5 179/84 z dne 25. 5.
1984, sklenjenem med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Univerzitetnim kliničnim
centrom Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 42.E, vpisano
v podvl. št. 1573/42, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
Dn 34294/2004
Os-7324/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Eme Jurgec, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Tomaž Jevnikar, Trdinova 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanju št. 56 v 6. nadstropju in shrambo
št. 56 v kleti, na naslovu Pavšičeva ulica
4, Ljubljana, v skupni izmeri 44,78 m2, z
identifikatorjem št. 111.E in 112. E, vpisani
v podvl. št. 735/57, k.o. Zgornja Šiška, dne
19. 6. 2008 pod opr. št. Dn 34294/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 5579 z dne 1. 10.
1975, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Megrad Ljubljana, ki ga je zastopal glavni
direktor Miroslav Strle (kot prodajalcem) in
Emo Rotar, Celovška cesta 67, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 111.E in 112.E, vpisano v
podvl. št. 735/57, k.o. Zgornja Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 5579 z dne 7. 6. 1977, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, ki
ga je zastopal glavni direktor Miroslav Strle
(kot prodajalcem) in Emo Rotar, Celovška
cesta 67, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 111.
E in 112.E, vpisano v podvl. št. 735/57, 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 18. 8. 2008
Dn 29207/2004
Os-7325/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Kočar, Polje cesta V/9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanje in pomožni
prostor na naslovu Polje cesta V/9, Ljubljana,
v skupni izmeri 56,19 m2, z ident. št. dela

stavbe 1772-01456-27 in 1772-01456-28,
stoječi na parcl. št. 967/32, k.o. Slape, dne
7. 7. 2008, pod opr. št. Dn 29207/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Mestno občino Ljubljana (kot prodajalko) in
Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija
ceste Tehnika Obnova, d.d., (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 1772-01456-27 in 1772-01456-28,
stoječi na parc. št. 967/32, k.o. Slape,
– predpogodbe št. 300 z dne 29. 9. 1965,
sklenjene med Obnovo Gradbenim podjetjem, Ljubljana (kot prodajalcem) in Turek
Josipom, Šmartinska 135a, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. dela stavbe 1772-01456-27 in
1772-01456-28, stoječi na parc. št. 967/32,
k.o. Slape.
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 32540/2004
Os-7342/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vladimire Erjavec,
Mekinje nad Stično 15, Ivančna Gorica, ki
jo zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z ident. št. 13.E in
14.E, vpisanih v podvl. št. 158/5, k.o. Prule,
dne 3. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32540/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 127/36 z
dne 11. 4. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana - Center (kot
prodajalcem) in Rožico Lampe (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe št. 05/2-127/36
z dne 5. 1. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana - Center (kot prodajalcem) in Rožico Lampe (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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 29198/2004
Os-7343/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tanje Bohl Ulčar, Štihova ulica 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 4 v 1. nadstropju, na naslovu Zaloška
cesta 92c, Ljubljana, v izmeri 35,23 m2, z
identifikatorjem št. 4.E, vpisano v podvl. št.
1432/4, k.o. Moste, dne 6. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 29198/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-812/1-68
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z dne 25. 10. 1968, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Zidar Kočevje,
ki ga je zastopal direktor Miha Papič (kot
prodajalcem) in Nevenko Drčar, Ribnica 86
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 4.E, vpisano v podvl. št.
1432/4, 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 17. 7. 2008
Dn 15256/2006
Os-7349/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja RS Ministrstva za notranje zadeve, ki
ga zastopa Državno pravobranilstvo RS, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 17 v četrtem nadstropju, na naslovu Kamnogoriška 45, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 79.E, podvložek št. 2780/79, k.o. Dravlje,
dne 2. 7. 2008, pod opr. št. Dn 15256/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 75-5181/DG z dne 12. 2. 1975, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Pionir Novo mesto, Kettejev drevored 37, ki ga zastopa Standard Invest in
kupcem Republiškim sekretariatom za notranje zadeve SRS, Kidričeva 2, Ljubljana,
za stanovanje št. 17 v četrtem nadstropju,
na SV strani objekta D-1, soseska ŠS-10, v
približni izmeri 52 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 26654/2004
Os-7350/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Frančiške Perko, Celovška 97,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za terasno stanovanje št. 74, na jugovzhodnem delu terase, v stanovanjski stolpnici
ST-2/H, ob Šišenski cesti v Ljubljani, k.o.
Zgornja Šiška, dne 4. 7. 2008, pod opr.
št. Dn 26654/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. ST-2/74 z dne
26. 5. 1969, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana,
Vošnjakova 8 in kupovalko Fanči Perko,
Celovška 97, Ljubljana, za stanovanje v
izmeri 66,32 m2, v stanovanjski stolpnici
ST-2/H, ob Šišenski cesti v Ljubljani, s številko 74.
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 18273/2008
Os-7353/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vanje Kališnik, Podljubelj 268, Tržič, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
67 v osmem nadstropju, na naslovu Kogojeva ulica 4, Ljubljana, z identifikatorjem št.
67.E, podvložek št. 3182/67, k.o. Dravlje,
dne 9. 7. 2008, pod opr. št. Dn 18273/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 70-3151 z dne
14. 8. 1970, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki
ga je zastopal SG Standard Ljubljana, Celovška 89 in kupcem Srečkom Severjem,
Teslova 8, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 67, ki leži v osmem nadstropju na SV
strani objekta G-1, ki stoji na zemljišču parc.
št. 809/5, k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 10.
1982, sklenjene med prodajalcem Srečkom
Severjem, Polje cesta XVI-1A, Ljubljana in
kupcem Srečkom Vogrinčičem ml., Celovška 123, Ljubljana, za enosobno stanovanje
št. 67, ki leži v osmem nadstropju in meri
31,90 m2, soseska S 6, k.o. Dravlje,
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 1. 10. 1986, sklenjenega med
Srečkom Vogrinčičem, Kogojeva 4, Ljub
ljana, in Srečkom Vogrinčičem ml., Celovška 123, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 5.
1990, sklenjene med prodajalcema Martinom Medlobijem in Veroniko Medlobi, Trebinjska 4, Ljubljana in kupcema Janezom
Hočevarjem ter Leonido Zadravec, Kogojeva 4, 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 18. 8. 2008
Dn 31111/2004
Os-7367/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Melite Jesih, Suhadolčanova 17,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem št. 01148/072,
k.o. Ježica, dne 16. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 31111/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 66/80-05/20-99 z
dne 3. 4. 1980, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, ki ga
je zastopal glavni direktor Alojz Zupančič,
dipl. oec., in kupovalko Škulj Matejo, Vrhovčeva cesta 6a, Ljubljana, za enoinpolsobno
stanovanje št. 39, v VI. nadstropju, v izmeri
50,60 m2, v stanovanjskem bloku z ident. št.
01148/072, na naslovu Glinškova ploščad
18, 1000 Ljubljana.
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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 12080/2008
Os-7376/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Golubovič Milivoja, Ulica koroškega bataljona 13,
Ljubljana, ki ga zastopa notar Milan Dolgan
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 20 v četrtem nadstropju, s
shrambo v kleti, na naslovu Ulica koroškega
bataljona 13, Ljubljana, z identifikatorjem št.
45.E, podvložek št. 3040/21, k.o. Stožice,
dne 27. 6. 2008, pod opr. št. Dn 12080/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe iz leta 1986, sklenjene med investitorjem stavbe in Nenadom Ugričičem, Ulica
koroškega bataljona 13, za dvoinpolsobno
stanovanje, v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na Ulici koroškega bataljona 13
v Ljubljani, v izmeri 61 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 34342/2004
Os-7414/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bena Pehanija, Pavšičeva ul. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnini z identifikatorjem 109.
E in 110.E, podvl. št. 735/56, k.o. Zg. Šiška,
dne 17. 7. 2008 pod opr. št. Dn 34342/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 5045 z dne 27. 8.
1975, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Megrad Ljubljana (kot prodajalcem) ter Boženo Voginc in Ano Peternel, obe Topniška
45, Ljubljana (kot kupovalki), za nepremičnino ki ima sedaj identifikator 109.E in 110.E,
vpisani v podvl. št. 735/56, k.o. Zg. Šiška;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 5045 z dne 27. 8. 1985, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana (kot
prodajalcem Boženo Voginc in Ano Peternel,
obe Topniška 45, Ljubljana (kot kupovalki),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
109.E in 110.E, vpisani v podvl. št. 735/56,
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 29. 8. 2008
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Dn 8277/2007
Os-7417/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Tonejec Klemen Janeza, Ulica OF 6, 1236
Trzin, ki ga zastopa odvetnica Tatjana Ivić,
Dalmatinova 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 13 v drugem nadstropju, na naslovu Ziherlova 4,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 13.E, podvložek št. 5266/13, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 26. 6. 2008, pod opr. št. Dn 8277/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 38-G2/VS-1 z dne
4. 12. 1978, sklenjene med prodajalcem
Gradbeno podjetje Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8 in kupcem KO-TO, Koteks-Tobus, proizvodno in trgovsko podjetje, Miklošičeva 5, Ljubljana, za garsonjero št. 13, v
drugem nadstropju objekta G-2, z oznako
ST-2, v izmeri 30,72 m2;
– dodatka h kupni pogodbi z dne 17. 6.
1980, sklenjenega med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika, sedaj Splošno
gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika
n.sol.o., Ljubljana in kupcem KO-TO, Koteks-Tobus, proizvodno in trgovsko podjetje,
Miklošičeva 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 8876/2006
Os-7423/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žive Grašič, Postonjska ulica 25,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje v izmeri 33,49 m2, na naslovu Kumanovska 1, Ljubljana, z identifikatorji št. 7.E in 8.E, podvložek št. 584/4,
k.o. Poljansko predmestje, dne 4. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 8876/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 12.
1991, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo, RTV Slovenija – javni zavod, Kolodvorska 10, Ljubljana in kupovalko
Vesno Kerstin Petrič, Kumanovska 1, Ljub
ljana, za enosobno stanovanje št. 17 v četrtem nadstropju, na naslovu Kumanovska
1, Ljubljana;
– menjalne pogodbe z dne 18. 2. 1992,
sklenjene med Vesno Kerstin Petrič, Kumanovska 1, Ljubljana in Milanom Grašičem,
Oražnova 13, Ljubljana ter Viktorijo Grašič
Bole, Landol 5, Postojna.
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
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Dn 14816/2008
Os-7425/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Trobentar Tamare, Cesta v Rožno
dolino 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 33 v sedmi etaži na
naslovu Zelena pot 19, Ljubljana, z identifikatorjem št. 33.E, podvložek št. 5893/33,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 18. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 14816/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 18. 2. 1967, sklenjene med prodajalcem GP Tehnograd Ljubljana, Tržaška 68a
in kupovalko Lino Fettich, Rožna ulica 41,
Ljubljana, za garsonjero v izmeri 35,68 m2,
ki se nahaja v stolpiču B-3, ob Zeleni poti v
Ljubljani, soseska S-2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 24175/2004
Os-7428/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metke Bombač Zadel, Podutiška 157,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 50 v devetem nadstropju, na
Topniški 43 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
51.E, podvložek št. 2947/56, k.o. Bežigrad,
dne 14. 4. 2008, pod opr. št. Dn 24175/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja št. 224/7102/5 z dne 11. 6. 1971, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje in kupcema Jožetom
Bombačem ter Meto Bombač, Postojnska
35, Rakek, za enosobno stanovanje št. 50,
v devetem nadstropju stanovanjske zgradbe
S-3 Vilharjeva, v izmeri 47,23 m2;
– darilne pogodbe z dne 1. 6. 1974,
sklenjene med darovalcem Jožetom Bombačem, Postojnska 35, Rakek in obdarjenko
Meto Bombač, Postojnska 35, Rakek, za
stanovanje št. 50 v devetem nadstropju, na
Topniški 43 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 26308/2004
Os-7437/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Borisa Mavriča, Čičare
7, Kranjska Gora, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 70.E, vpisani v podvl. št. 1478/70,
k.o. Moste, dne 27. 6. 2008, pod opr. št.

Dn 26308/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. MS 4/5 809/81 z dne
15. 3. 1982, sklenjene med Staninvest Ljub
ljana TOZD (kot prodajalcem) ter Meden
Zvonko in Marijo, obe Kolodvorska 22a, Pivka (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 navedene listine oziroma druge pogoje
za v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 35133/2004
Os-7440/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leopolda Brodnika, Vojkova c. 77, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 13.E, vpisani v podvl. št. 1448/20, k.o. Brinje I, dne
1. 7. 2008, pod opr. št. Dn 35133/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
BS-3 ST 250/79 z dne 28. 10. 1980, sklenjene med ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova
5, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Janezom
in Liljano (Zavrl) Nedog, oba Linhartova 90,
Ljubljana (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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 29204/2004
Os-7444/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Emilijana in Pavle
Zore, oba Papirniški trg 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
stanovanje in pomožni prostor na naslovu
Papirniški trg 18, Ljubljana, v skupni izmeri
66,99 m2, z identifikatorjem št. 1.E in 2.E,
vpisano v podvl. št. 4537/3, k.o. Kašelj, dne
7. 7. 2008, pod opr. št. Dn 29204/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
14. 6. 1968, sklenjene med GIP Gradis Ljub
ljana, ki ga zastopa glavni direktor Hugo
Keržan (kot izvajalcem) in Vinkom Zupančičem, Vevče 119a, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremično, ki ima sedaj identifikator
št. 1.E in 2.E, vpisano v podvl. št. 4537/3,
k.o. Kašelj,
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 12.
1975, sklenjene med Vinkom Zupančičem,
Vevče 54, Ljubljana-Polje (kot prodajalcem)
ter Emilijanom in Pavlo Zore, oba Vevče
54/e, Ljubljana-Polje (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 1.E
in 2.E, vpisano v podvl. št. 4537/3, k.o. Kašelj,
– pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja v zemljiški knjigi z dne 9. 10. 1996,
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sklenjene med Tovarno tapet Veta d.o.o.,
Vevška c. 52, Ljubljana in etažnimi lastniki
stanovanj, Papirniški trg 18a, b, c, Ljubljana,
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 1.E in 2.E, vpisano v podvl. št. 4537/3,
k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za v vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2008
Dn 34331/2004
Os-7445/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bogomile Lavrič, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini stanovanje št. 33 v 4. nadstropju in
shrambo št. 33 v kleti, na naslovu Pavšičeva
ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 50,83 m2,
z identifikatorjem št. 65.E in 66.E, vpisani v
podvl. št. 735/34, k.o. Zgornja Šiška, dne
17. 6. 2008, pod opr. št. Dn 34331/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 5970 z dne 29 9.
1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Megrad Ljubljana, ki ga je zastopal glavni
direktor Miroslav Strle (kot prodajalcem) ter
Antonom in Bogomilo Lavrič, oba Na jami 9,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 65.E in 66.E,
vpisano v podvl. št. 735/34, k.o. Zgornja
Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 5970 z dne 6. 6. 1977, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, ki
ga je zastopal glavni direktor Miroslav Strle
(kot prodajalcem) ter Antonom in Bogomilo
Lavrič, oba Na jami 9, Ljubljana (kot kupcema), za nepremično, ki ima sedaj identifikator št. 65.E in 66.E, vpisano v podvl. št.
735/34, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za v vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2008
Dn 31643/2004
Os-7451/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja prof.
dr. Silva Devetaka, Puhova ulica 11, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
dela stavbe 1736-01177-90, stoječi na parc.
št. 834/17, 834/18, 834/16, 470/24, 470/22,
413/7, 412/5 in 411/8, k.o. Brinje 1, dne
27. 6. 2008, pod opr. št. Dn 31643/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 11. 1991, sklenjene med
Mladinsko knjigo založbo d.d., ki jo je zasto-

pal direktor Borut Ingolič (kot prodajalcem)
in Perdan Zmago, Hercegovska div. 9, Ljub
ljana (kot kupcem),
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 6. 5. 1993, sklenjenega med Mladinsko knjigo založbo d.d.,
ki jo je zastopal direktor Milan Matos (kot
prodajalcem) in Perdan Zmago, Puhova 11,
Ljubljana (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 18. 8. 2008
Dn 7208/2005
Os-7452/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Babnik
Ignaca, Ulica bratov Komel 10, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Ila Zupančič, Hacquetova 8/1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino na naslovu Gotska
ulica 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 3017/15, k.o. Dravlje,
dne 10. 7. 2008, pod opr. št. Dn 7208/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 70-3265 z dne
14. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ido Mikšič, Dolenjska 45b, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremično, ki ima sedaj
identifikator št. 15.E, vpisano v podvl. št.
3017/15, k.o. Dravlje,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 70-3265 z dne 19. 7. 1971, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Ido Mikšič, Dolenjska 45b,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 15.E, vpisno v
podvl. št. 3017/15, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
Dn 5695/2005
Os-7454/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Zdenke Plesničar,
Benčičeva ul. 11, Koper, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremično, stanovanje št.
13 v 3. nadstropju, na naslovu Gospodinjska 15, Ljubljana, z ident. št. 29.E, vpisani
v podvl. št. 4338/29, k.o. Zgornja Šiška,
dne 1. 8. 2008, dne 1. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 5695/2005, izdalo sklep o začetku postopka zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 11.
1991, sklenjene med KTL, Kartonaža d.o.o.,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Handanović
Dževadom, EMŠO 2107950500340 (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 4338/29,
k.o. Zgornja Šiška,
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– menjalne pogodbe z dne 27. 3. 1992,
sklenjene med Handanović Dževadom, Gospodinjska 15, Ljubljana (kot prvo pogodbenik) in Filipič Vojkom, Jakčeva 28, Ljubljana
(kot drugo pogodbenik), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št.
4338/29, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
Dn 35991/2004
Os-7455/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jane Testen, Na jami
9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 51.E, vpisani v
podvl. št. 2146/51, k.o. Spodnja Šiška, dne
4. 7. 2008, pod opr. št. Dn 35991/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe iz leta 1964, sklenjenem med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Šiška (kot prodajalcem) in SOZD
Iskra, Delovna skupnost skupnih služb, Trg
revolucije 3, Ljubljana (kot kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3.
1985, sklenjene med SOZD Iskra, Delovna
skupnost skupnih služb, Trg revolucije 3,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Bredo Lucič,
Na jami 9, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2008
Dn 280/2005
Os-7456/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je o zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Polonce Tomšič, Pot
na Fužine 47, Ljubljana, ki jo zastopa družba
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
na naslovu Pot na Fužine 47, Ljubljana, z
ident. št. 38.E, vpisano v podvl. št. 1616/38,
k.o. Moste, dne 14. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 280/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 190/80 z dne 18. 8. 1980,
sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD
Inženiring Ljubljana (kot prodajalcem) in Polono Tomšič, Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 38.E, vpisano v
podvl. št. 1616/38, 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 v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2008
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Dn 5930/2005
Os-7457/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Hypo Leasing podjetje
za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, ki ga zastopa po pooblastilu Majda Gombač, zardi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 9 v 2. nadstropju, na naslovu Vogelna ul. 8, Ljubljana,
z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 5576/9,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 1. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 5930/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 111/93 z dne 16. 6. 1993,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kraljič Marjanom, Vogelna ul. 8, Ljubljana (kot kupcem)
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 5576/9, 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 29. 8. 2008
Dn 28072/2004
Os-7685/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Rezke Horvat, Trebinjska ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 29 v 2. nadstropju,
v izmeri 30,14 m2, na naslovu Andreaševa
14, Ljubljana, z ident. št 29.E, vpisano v
podvl. št. 4037/29, k.o. Zgornja Šiška, dne
5. 8. 2008, pod opr. št. Dn 28072/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-508
z dne 1. 6. 1992, sklenjene med Litostroj
Holding d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Slavoljubom in Branko Teodorvič, oba Andreaševa 14, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 29.E,
vpisano v podvl. št. 4037/29, k.o. Zgornja
Šiška,
– menjalne pogodbe z dne 8. 12. 1992,
sklenjene med Slavoljubom in Branko Teodorvič, oba Andreaševa 14, Ljubljana (kot
prvo pogodbenikoma) in Bojanom Šušteričem, Obirska 25, Ljubljana (kot drugopogodbenikom za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 4037/29,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2008
Dn 4644/2008
Os-7657/08
Na predlog predlagateljice Večernik
Jožice, Maribor, Hudalesova ulica 20, za
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vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in vknjižbo pridobitve lastninske
pravice, je dne 31. 7. 2008 Okrajno sodišče
v Murski Soboti izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe za slučaj smrti z dne
16. 10. 1985, potrjene na DURS dne 15. 4.
2008, sklenjene med Peršuh Jožefom in
Peršuh Rozalijo (roj. Baranja) kot izročevalcema in Večernik Jožico kot prevzemnico, v
zvezi s parc. št. 65, pripisano k vl. št. 1725,
k.o. Murska Sobota (dvorišče 97 m2 in stanovanjska stavba 45 m2).
Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu s
4. točko 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
(ZZK-1) 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 Večernik Jožice, Maribor, Hudalesova
ulica 20.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 9. 2008
Dn 5863/2008
Os-8124/08
Okrajno sodišče v Novem mestu, na podlagi 237. člena, v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03),
izdaja oklic o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo pridobitve lastninske pravice pri nepremičnini na parc. št. 293/1, 290/2, 290/1,
295/4 in 295/3, vpisane pri vl. št. 1359, k.o.
Novo mesto, Okrajnega sodišča v Novem
mestu.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je izvirnik prodajne pogodbe z
dne 28. 12. 1999, sklenjene med Bojanom
Jerančičem, Stopiče 86, Stopiče, EMŠO
30111950500517, DŠ 47688807, kot prodajalcem in Tomas Sport 2, podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta na Brdo 109, Ljubljana,
MŠ 5326605, DŠ 68697856, kot kupcem, za
delež 1882/10000.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za
vknjižbo pridobitve lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2008
Dn 579/2008
Os-7833/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 579/2008, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 9. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na nepremičnino
z oznako 3.E, stanovanje št. 3, Volaričeva
ulica 32, Postojna, v izmeri 74,23 m2, vpisano v vl. št. 3393/3, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo št. 02300/083/92-02 z
dne 30. 7. 1992, št. OV I 6267/92, sklenjeno
med prodajalcem PTT Podjetje Koper p.o.
in med kupovalko Mileno Olenik, Volaričeva
ulica 32, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist: Milena Olenik, roj. 1. 5. 1955, Volaričeva ulica 32, Postojna, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičninah se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin e, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 9. 2008
Dn 546/2008
Os-7834/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 546/2008, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 15. 9. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na nepremičnino
z oznako 1.E, stanovanje št. 1, Volaričeva
ulica 32, Postojna, v izmeri 41,88 m2, vpisano v vl. št. 3393/1, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na soinvestitorko pogodbo št. 0307-17/86 z dne 4. 6.
1986 in aneks št. 2 k soinvestitorski pogodbi
št. 030/7-17/86 z dne 8. 12. 1986, sklenjeno
med investitorjem Staninvest Postojna in soinvestitorjem THO Postojnska jama.
Vknjižba se zahteva v korist: Daniel Babič, roj. 27. 2. 1964, Volaričeva ulica 32,
Postojna, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičninah se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 9. 2008
Dn 2448/2008
Os-8549/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Romane Anžlin, Gradišče 14b, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe št. 48 z dne 4. 11. 1991,
sklenjene med pravno osebo PTT podjetje
Ljubljana p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, kot
prodajalcem in Igorjem Vidrihom, Gradišče
14b, Vrhnika, kot kupcem, za nepremičnino,
stanovanje št. 14 v 4. nadstropju (5. etaži), s
shrambo št. 14 v kleti (1. etaži), v skupni izmeri 58,40 m2, z identifikacijsko številko 114.
E (2002-2583-114), v stanovanjski stavbi z
naslovom Gradišče 14b, Vrhnika, vpisano v
podvložku št. 4360/31, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Romane Anžlin, Gradišče 14b, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe z
dne 10. 6. 1992.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 10. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 60/2008
Os-7836/08
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Viktorja Gerduna, Glinškova
ploščad 18, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju,
proti toženim strankam 1. neznanim dedičem neznanega prebivališča po pokojnem
Mihi Adlešiču, nazadnje stanujočem Adlešiči
18, p. Adlešiči in 2. Petru Žuniču, Žuniči 3,
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Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine,
pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 27. 8. 2008
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po pokojnem Mihi Adlešiču, nazadnje stanujočem na
naslovu Adlešiči 18, p. Adlešiči.
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 Mihi
Adlešiču, nazadnje stanujočem na naslovu
Adlešiči 18, p. Adlešiči, 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
P 66/2008
Os-7837/08
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Ines Fabina, Ulica Moša Pijade 6, Črnomelj, ki jo zastopa pooblaščenec
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženim strankam, neznanim dedičem neznanega prebivališča po pokojnem Peteh Petru,
z zadnjim stalnim prebivališčem Velika sela
10, p. Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske
pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine,
pcto 500 €, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 27. 8. 2008 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po pokojnem
Peteh Petru, z zadnjim stalnim prebivališčem Velika sela 10, Adlešiči.
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 Peteh Petru, z zadnjim stalnim prebivališčem Velika sela 10, p.
Adlešiči, 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
In 31/2008
Os-7826/08
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi In 31/2008 upnika Edvarda Galina, Soteska 25, Kamnik, ki ga zastopa odv.
družba Čeferin iz Grosuplja, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine sklenilo, da se
dolžnikoma Olgi Kern in Filipu Kernu, Kamnik, postavi začasni zastopnik, odv. Milan
Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v
postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te
pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, ali
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 12. 9. 2008
VL 21875/2008
Os-7529/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Roma-

na Berčič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
proti dolžniku Bojanu Petelinšku, Bukovec 4,
Zgornja Polskava, zaradi izterjave 3.998,80
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Bojanu Petelinšku, Bukovec 4,
Zgornja Polskava, 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.
Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, Slovenska
Bistrica.
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 24. 6. 2008
VL 5764/2008
Os-7533/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Alojz
Ribič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžniku Čižić Štefica, Ul. Pariške komune
7, Maribor, zaradi izterjave 1.134,39 EUR
s pp, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika Ivana
Čeleša iz Maribora, določenega s sklepom
z dne 7. 5. 2008.
Dolžniku Čižiću Štefica, Ul. Pariške komune 7, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
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. 6. 2008
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zadevi upnika Diners club SLO d.o.o., Dunajska cesta 129, Ljubljana, proti dolžnici Tei
Jamnik, Partizanska cesta 43, Škofja Loka,
zaradi izterjave 376,03 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Tei Jamnik, Partizanska cesta
43, Škofja Loka, 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.
Đuragić Drago, Tavčarjeva 10, 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 11. 7. 2008
VL 16437/2008
Os-7841/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Mirku Markoviču,
Ulica Franca Rozmana-Staneta 4, Kranj
– dostava, zaradi izterjave 14.095,63 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Mirku Markoviču, Ulica Franca
Rozmana-Staneta 4, Kranj - 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 začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Alojzija Alič, Šmartinska c. 130, 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 11. 7. 2008

I P 438/2008
Os-7614/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Živi Kermelj, v pravdni zadevi tožeče stranke Lesnine d.d. Ljubljana, Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa Olga Kerže,
odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko
Hamido Begić, neznanega naslova (v tožbi:
Cesta na Brdo 109, Ljubljana), zaradi plačila
776,32 EUR, dne 4. 8. 2008 sklenilo:
toženi stranki Hamidi Begić se v zadevi
opr. št. I P 438/2008, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Zvone Debevec, Cankarjev trg 11,
1360 Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena 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 Ljubljani
dne 4. 8. 2008

VL 6258/2008
Os-7842/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki ga zastopa Nataša Škrlj, Erjavčeva ulica 19, Nova Gorica - dostava, proti
dolžnici Gordani Čekada, Maistrova ulica
13, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 97,58
EUR s pp sklenilo:
dolžnici Gordani Čekada, Maistrova ulica
13, Ilirska Bistrica, 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.
Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5a, Postojna.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2008

VL 14803/2008
Os-7839/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni

VL 8907/2008
Os-7843/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr-
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šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Davorju Hudorovacu, Gorica 40, Leskovec pri Krškem, zaradi
izterjave 415,32 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Davorju Hudorovacu, Gorica
40, Leskovec pri Krškem, 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. Branko Erčulja, Tržaška 40, 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 14. 7. 2008
VL 12074/2008

Os-7844/08

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Petru Tomiću, Malgajeva ulica 18, Celje - dostava, zaradi izterjave 432,40 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Petru Tomiću, Malgajeva ulica
18, Celje - 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
odv. Debevec Zvone, Cankarjev trga 11,
Vrhnika.
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 8. 7. 2008
VL 11344/2008

Os-7845/08

Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, proti dolžniku Jožetu Rajšpu,
Kamnik pod Krimom 44, Preserje, zaradi
izterjave 270,53 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Jožetu Rajšpu, Kamnik pod Krimom 44, Preserje, 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 Hieng Gregor, Stari trg 2, 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 31. 7. 2008
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VL 25539/2008
Os-7846/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška 182, Ljubljana - dostava, proti dolžnici
Zdenki Muršič, Čopova ulica 3, Slovenska
Bistrica, zardi izterjave 378,16 EUR s pp
sklenilo:
dolžnici Zdenki Muršič, Čopova ulica 3,
Slovenska Bistrica, 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.
Nada Vučajnk, Slovenska Bistrica.
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 11. 7. 2008
VL 1998/2008
Os-7847/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 2a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžniku
Jožefu Kupniku, Partizanska cesta 15, Maribor - dostava, zaradi izterjatve 607,68 EUR
s pp sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika Stanislava Mlakarja, določenega za dolžnika s
sklepom dne 18. 6. 2008.
Dolžniku Jožefu Kupniku, Partizanska
cesta 15, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
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 2811/2008
Os-7860/08
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 Stanislavu Korenu,
Ulica Herojev Mašere in Spasića 2, Maribor, zaradi izterjave 3.552,97 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Stanislavu Korenu, Ulica Herojev Mašere in Spasića 2, 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 začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Bukovec Marovt Marijo, Rozmanova ulica 12,
1000 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 19. 5. 2008
VL 21281/2008
Os-7915/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria dostava, proti dolžniku Jožetu Fajfarič, Mladinska ulica 4a, Vuzenica, zaradi izterjave
200,03 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Jožetu Fajfariču, Mladinska ulica 4a, Vuzenica, 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 zastopnica se postavi odv.
Dragan Dmitrovič, Kotnikova 30, 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 10. 7. 2008
VL 12591/2008
Os-7916/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
Zavarovalna družba, proti dolžniku Šaipu
Jakupiu, Cesta dveh cesarjev 104r, Ljub
ljana, zaradi izterjave 1.273,98 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Šaipu Jakupiu, Cesta dveh cesarjev 104r, 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 Furlan, Kolodvorska 7, 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 29. 7. 2008
VL 26666/2008
Os-7917/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Primožu Arbajterju,
Črna pri Kamniku 17, Kamnik, zaradi izterjave 1.283,47 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Primožu Arbajterju, Črna pri Kamniku 17, Kamnik, 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.
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Za začasno zastopnico se postavi Suzana Judež, Tržaška cesta 23, Vrhnika.
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 6. 8. 2008
VL 22006/2008
Os-7918/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Andreja
Vezjak, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Denisu Čižiču, Ulica Pariške komune
7, Maribor, zaradi izterjave 737,33 EUR s
pp, sklenilo:
dolžniku Denisu Čižiću, Ulica Pariške
komune 7, 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.
Andrej Doles, Kolodvorska 6, Domžale.
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 15468/2008
Os-7920/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana – SKB banka, ki jo
zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljub
ljana – SKB banka, proti dolžniku Antonu
Jurjevčiču, Raskovec 31, Vrhnika, zaradi izterjave 4.883,96 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Antonu Jurjevčiču, Raskovec
31, Vrhnika, 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.
Andrej Jarkovič, Tavčarjeva 8, 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 18. 8. 2008
VL 4525/2008
Os-7921/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžniku Janezu Hotiču, Pot na
Rakovo Jelšo 124, Ljubljana, zaradi izterjave 2.144,91 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Janezu Hotiču, pot na Rakovo
Jelšo 124, 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.
Drago Čučnik, Stari trg 2, 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 7. 7. 2008
VL 16841/2008
Os-7925/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Gregor Zupančič,
Mala ulica 5, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Alenki Kožar, Nušiceva ulica 4, Celje
- dostava, zaradi izterjave 2.612,85 EUR s
pp sklenilo:
dolžnici Alenki Kožar, Nušiceva ulica 4,
Celje - 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 začasno zastopnico.
Kot začasnega zastopnika se razreši
odv. Danila Sterleta, Prešernova 33, 3000
Celje in se postavi nova začasna zastopnica
odv. Marina Ferfolja Howland, Slomškova
ulica 17, 1000 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 17. 7. 2008
VL 9727/2008
Os-8094/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžniku Vojku Kruljcu, Železniška cesta 3, Domžale, zaradi izterjave 1.408,09 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Vojku Kruljcu, Železniška cesta
3, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Irena
Kočevar, Metelkova 15, 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 21. 8. 2008
VL 20477/2008
Os-8095/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria dostava, proti dolžniku Igorju Dragišiću, Bezena 34, Ruše, zaradi izterjave 985,67 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Igorju Dragišiću, Bezena 34,
Ruše, se na podlagi 4. točke drugega od-
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stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvrši in zavarovanju - ZIZ, postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Boris Grobelnik, Dalmatinova ulica 11, 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 29. 7. 2008
VL 11881/2008
Os-8109/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršili zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžnici
Tamari Jurančič, Meljska cesta 57, Maribor
- dostava, zaradi izterjave 1.141.54 EUR s
pp sklenilo:
dolžnici Tamari Jurančič, Meljska cesta
57, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica 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 7. 8. 2008
VL 4162/2008
Os-8112/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžniku Matjažu
Kornetu, Cankarjeva ulica 28, Maribor - dostava, zaradi izterjave 1.278,83 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Matjažu Kornetu, Cankarjeva
ulica 28, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
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 7. 8. 2008
VL 5296/2008
Os-8113/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Rafael Mohorko, Miklošičeva 5, Celje, proti
dolžniku Juretu Božiču, Limbuška cesta 114
Maribor, zaradi izterjave 2.572,47 EUR s pp
sklenilo:
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dolžniku Juretu Božiču, Limbuška cesta
114, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
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
VL 1040/2008
Os-8114/08
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 dolžnici Nataliji Troha, Čepinci
72, Petrovci, zaradi izterjave 1.457,79 EUR
s pp sklenilo:
dolžnici Nataliji Troha, Čepinci 72, Petrovci, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2008
VL 3266/2008
Os-8115/08
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 Vidu Zvizdalo, Besednjakova ulica 3, Maribor, zaradi izterjave
168,54 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Vidu Zvizdalo, Besednjakova
ulica 3, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
Začasni zastopnik 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 25. 7. 2008
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I 5983/2002
Os-8153/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana, proti dolžniku
Janku Szwankowsky, Grablovičeva ul. 40,
Ljubljana, zaradi izterjave 361,66 EUR s
pp sklenilo:
dolžniku Janku Szwankowsky se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca
Dvoršek, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2008
I 91/2008
Os-8154/08
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Jolanki Horvat, v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska c. 3/a, Koper,
proti dolžniku Nedeljković Marku, Razlagova
ulica 17, Murska Sobota, sedaj Vojko 15,
Vodice, zaradi izterjave 8.706,07 EUR s pp,
dne 8. 7. 2008 sklenilo:
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v
Murski Soboti, opr. št. I 91/2008, se dolžniku
postavlja začasna zastopnica, in sicer odvetnica Andreja Ritonja Špilak, Ulica Staneta
Rozmana 16, Murska Sobota.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 7. 2008
P 18/2008
Os-7690/08
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček, v pravdni zadevi tožeče stranke Silvana Kusterle, Podbrdo 55/a, Podbrdo, ki ga zastopa Stojan
Zorn, odvetnik v Novi Gorici, zoper toženo
stranko Kmetijsko posojilnico Ljubljanske
okolice registrovane zadruge z neomejeno zavezo v Ljubljani, neznanega sedeža,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine,
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, na podlagi določil prvega
odstavka in 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, Odvetniško pisarno Ivana Makuca,
Rutarjeva 4, Tolmin.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v tej pravdni zadevi vse do takrat,

dokler tožena stranka sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 7. 2008

Oklici dedičem
D 139/2008
Os-7544/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Francu
Krennerju, roj. 18. 4. 1898, umrlem 18. 3.
1973, nazadnje stanujočem Buenos Aires,
Argentina.
Zapustnik je bil v času smrti poročen z
Julijano Hazelik. Potomcev ni zapustil. Njegovi starši so umrli pred njim. Zapustnikova
žena Julijana Hazelik je umrla, njeni dediči
sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju – ZD poziva njene dediče oziroma vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se v roku enega leta od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski tega
sodišča priglasijo k dedovanju.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerim razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2008

Kolektivni delovni spori
X Pd 1855/2008
Os-8537/08
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat delavcev skupine Petrol
d.d., Dunajska 50, Ljubljana in nasprotnim
udeležencev Marche gostinstvo d.o.o., Notranjska cesta 71, Logatec, zaradi reprezentativnosti sindikata.
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 rok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 10. 12. 2008,
ob 8.30, soba št. 3/I Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 3. 10.
2008.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Čač Rok, Gregorčičeva 25, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1158, izdala
zavarovalnica Moja naložba Maribor.
m-874
Odžič Rade, Trg Franca Kozarja
16/a, Hrastnik, zavarovalno polico, št.
41601005226,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnd-300168
Slapar Tatjana, Križ 52, Komenda,
zavarovalno polico, št. POL – 01 000015598,
izdala zavarovalnica Moja naložba Maribor,
izdana na ime Slapar Simon (pokojni).
gnh-299989

Spričevala preklicujejo
Abaza Jan, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2001. gng-300215
Ajdinović Edin, Šarhova ulica 30,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
CDI Univerzum Ljubljana – smer strugar,
izdano leta 2003. gnn-300058
Arčnik Marjeta, Novake 25, Poljčane,
indeks, št. 93475388, izdala Fakulteta za
gradbeništvo. m-893
Arčon Teja, Arčoni 15, Renče, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 2004
in 2005. gnq-300005
Aščič Goran, Partizanska 22/e, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu SGTŠ Koper, izdano leta 1997.
gnx-300123
Azarkevič Maksim, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gni-300038
Bajde Janja, Morava 28, Kočevje,
spričevalo od 1. do 3. letnika Ekonomske
šole Kočevje. gnj-300262
Balon Blaž, Litostrojska cesta 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ledina in spričevalo 4. letnika.
gnc-300194
Barbarić Ana Katarina, Prušnikova
14, Maribor, indeks, št. F0001737, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-851
Batič Bitežnik Manuela, Grgar 134, Grgar,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1991. gnp-300156
Belinger Daniel, Prešernova ul. 41,
Murska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1995
in 1996. m-889
Biber Branko, Polanškova ulica 29,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ, izdala
Osnovna šola Maksa Pečarja v Ljubljani,
izdano leta 2000. gno-300007
Biberžnjak Cvetka, Gašperšičeva ulica
8, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Miklošič, izdano leta 1982 in 1983.
gnt-300202

Bijelović
Stefan,
Slamnikarska
1/b, Domžale, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole Slovenska Bistrica – trgovec,
prodajalec, izdano leta 2006, 2007 in 2008.
m-934
Boh Nina, Aličeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnt-300052
Bojič Djuradj, Volzski 404110, Rusija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina – smer zidar, izdano
leta 1980. gnu-300201
Bolnar Irena, Srebotje 19/a, Šentilj v
Slov. goricah, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1998 in 1999. m-850
Boltežar Hartman Jan, Javornik 28,
Ravne na Koroškem, spričevalo 3. letnika
Srednje strojne in poslovne šole Maribor,
izdano leta 2007. gnu-300151
Bordon Marko, Šalara 37, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano
leta 1991. gnb-300095
Boškovič Darko, Kersnikova 7, Velenje,
spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole
Velenje, izdano leta 2005. gnk-300211
Bračič Eva, Murnova ulica 6, Slovenska
Bistrica, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika II gimnazije Maribor, izdano leta
2005. m-854
Bračun Mario, Sveti Florijan 29, Rogaška
Slatina, spričevalo poklicne mature Šolskega
centra Rogaška Slatina, izdano leta 2005.
gnf-300091
Brejc Aleksander, Bogišičeva ulica 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič, izdano leta 1984. gnv-300175
Brkić Alma, Ulica Vide Pregarčeve 10 a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste v Ljubljani, izdano leta 2003, izdano
na ime Huseinović Alma. gny-299972
Brkić Sandi, Borova vas 1, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2006. m-921
Cerar Urša, Rovska cesta 36, Radomlje,
spričevalo 3. letnika ŠCRM Kamnik –
Ekonomska gimnazija, izdano leta 2001.
gnu-300001
Cerar Urša, Rovska cesta 36, Radomlje,
spričevalo 4. letnika ŠCRM Kamnik –
Ekonomska gimnazija, izdano leta 2002.
gnt-300002
Crnović Lejla, Cesta talcev 18/a,
Jesenice, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije Radovljica – smer EGSS, izdano
leta 2007. gnr-300104
Černe Petra, Grizoldova 21, Ruše,
indeks, št. F0001744, izdala FF Maribor.
m-927
Černe Simona, Ob potoku 31, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 1983, izdano na ime
Čerin Simona. gnk-300011
Dogša Gorazd, Rošpoh 21/a, Maribor,
indeks, št. 93427763, izdala Fakulteta za
gradbeništvo Maribor. m-846
Doljak Nejc, Zgornje Bitnje 121, Žabnica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2007. gnz-299971

Domajnko Bojan, Bodislavci 13, Mala
Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1998. m-897
Dragar Matej, Kovačeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnf-300191
Drobež Kaja, Kandijska 46, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
oblikovanje v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnk-300036
Đukić Jasenka, Lucija, Liminjanska
cesta 91, Portorož – Portorose, maturitetno
spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta
2004. gng-300040
Eftimov Marjan, Stožice 25, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gne-300167
Egelja Nikola, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gni-300113
Erjavec Marija, Leskovec 21, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Josip Jurčič
Ivančna Gorica – podružnica Višnja Gora,
izdano na ime Dremelj Marija. gns-300128
Fazlić Sanel, Zaklanec 42, Horjul,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Zagorje – kuhar, izdano leta 2001.
gnm-300259
Fijavž Timotej, Bukovlje 1, Stranice,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Celje – Tehnična gimnazija, izdano leta
2006 in 2007. gnk-300136
Florindo Mateja, Valvasorjeva 4, Izlake,
indeks, št. 81646063, izdala EPF Maribor.
m-838
Gašić Vesna, Knezov štradon 39,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2005.
gnz-299996
Gerič Nina, Hrastje 4, Limbuš, maturitetno
spričevalo II. gimnazije Maribor, izdano leta
2001. m-849
Glišović Matej, Kažipotna 9, Izola – Isola,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole – smer
ekonomski poslovni tehnik, izdano leta
2002. gnd-299968
Gnilšek Irena, Puncerjeva 3, Maribor,
diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost, izdana leta 1984 – smer
komercialni tehnik. m-872
Golek Mateja, Rudno 29, Železniki,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2004. gnr-300179
Gostinčar Rok, Ruska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazija Ljubljana, izdano leta 1998.
gne-300142
Gričnik Jasmina, Modrič 7, Oplotnica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Slovenska
Bistrica – ekonomski tehnik, izdano leta
2007. m-847
Grom Katarina, Reboljeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnr-300204
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Gros Karmen, Stanovsko 49, Poljčane,
indeks, št. 81629793, izdala EPF Maribor.
m-917
Guček Mojca, Pod kostanji 6, Celje,
indeks, št. 13040250402, izdala Višja
strokovna šola v Celju – vrtnarska šola.
gne-300092
Gumilšek Edita, Murnikova 16, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1982. m-863
Habjanič Lina, Kajuhova 3, Ptuj,
spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta 2004.
gnz-300171
Havli Tomaž, Libeliška gora 55, Libeliče,
indeks, št. F0004345, izdala FF. m-929
Hojak Majda, Vrata 184, Čepovan,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole Šempeter, izdano leta 1976.
gns-300153
Horvat Edvin, Muretinci 51, Gorišnica,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje strojne
šole – avtomehanik, izdano leta 1993, 1994
in 1995. m-843
Hrastel Klemen, Troblje 27, Slovenj
Gradec, indeks, št. 51040786, izdala
Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru.
gnf-300116
Hren Alen, Bork 11, Zreče, spričevalo
4. letnika Šolskega centra Celje – Šola za
storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta
2008. gnd-300043
Hrlec Milan, Gorenje Kamenje 20, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kovinarske šole – smer ključavničar, izdano
leta 1980 in 1981. gnz-300046
Hrženjak Sara, Vičava 17, Ptuj,
maturitetno spričevalo Kmetijske šole Ptuj.
gnw-300224
Hudomlaj Andraž, Valvazorjeva 32, Celje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Celje
Lava, izdano leta 2007. gns-300103
Igerc Eva, Jamnica 8/a, Prevalje, indeks,
št. 61207725, izdala FF Maribor. m-906
Jager Tjaša, Bistriška cesta 85, Poljčane,
spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-886
Jagodic Mateja, Streliška 16/a, Kamnik,
indeks, št. 21070423, izdala FDV v Ljubljani.
gnx-300048
Jakomin Kavčič Mojca, Cankarjeva ulica
4, Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
SGTŠ Izola – gostinski tehnik. gnp-300231
Jančič Maja, Rozmanova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za trgovinsko dejavnost v
Ljubljani, izdano leta 1989. gnn-300108
Jovanovski Aleksandra, Selniška cesta
5, Selnica ob Dravi, spričevalo 1. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2008. m-919
Jurič Benjamin, Šalek 13, Velenje,
maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole
v Mariboru, izdano leta 2002. gnh-300214
Kačičnik Klemen, Babškova pot 39,
Škofljica, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2006. gnv-300325
Kadriu Mavludin, Petkovškova nabrežje
37, Ljubljana, indeks, št. 18081481, izdala
Filozofska fakulteta. gnl-300360
Kalugana Mile, Zajelše 35, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gne-300067
Kerčmar Mitja, Trstenjakova ulica 11/a,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje strojne in tekstilne šole Murska
Sobota, izdano leta 1996. gnt-300227
Kern Janez, Letenice 7, Golnik,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene,
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geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2008. gnp-300006
Kmetec Peter, Šikole 42, Pragersko,
indeks, št. 51052618, izdala Višja živilska
šola Maribor. m-914
Kmetec Tamara, Mariborska cesta
38, Sv.trojica v Slov. goricah, spričevalo
1. letnika Ekonomske šole Ptuj – smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1992. m-926
Koderman Vilma, Pobrežje 28/a, Videm
pri Ptuju, spričevalo od 1. do 3. letnika
Trgovske šole Ptuj – smer prodajalec,
izdano leta 1988, 1989 in 1990. m-841
Kokalj Tjaša, Stagne 8, Tržič, spričevalo
3. letnika Srednje medijske in grafične šole v
Ljubljani, izdano leta 2008. gng-300165
Konda Kaja, Vrunčeva 31, Celje, indeks,
št. 71162521, izdala Pravna fakulteta
Maribor. m-878
Kopič Danijela, Zimica 697a, Zgornja
Korena, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2005.
m-924
Kopše Sebastijan, Zg. Hajdina 193,
Hajdina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
1997. m-866
Korošec Lea, Velesovo 77, Cerklje na
Gorenjskem, maturitetno spričevalo SESŠ
Kranj – tehniška gimnazija, izdano leta
2002. gnb-300120
Korotaj Tilen, Groharjeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Splošne
in strokovne gimnazije Ljubljana, izdano leta
2004 in 2005. gnf-300166
Korpar Eva, Močnikova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2003 in 2004. gnv-300100
Korpar Marija, Osluševci 15, Podgorci,
diplomo Srednje ekonomske šole, izdana
leta 1985. m-881
Kosi Mišel, Cesta I. maja 69, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2006. gno-300332
Košnjek Martina, Pot v Drago 15, Ig,
spričevalo 3. letnika Šole za medicinske
sestre – babice v Ljubljani, izdano leta
1980, izdano na ime Zgonec Martina.
gny-300026
Kovač Saška, Slovenskogoriška cesta
2, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 4. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 1988 do 1991. m-931
Koželnik Martin, Fala 32, Selnica ob
Dravi, indeks, št. 93550094, izdal FERI
Maribor. m-895
Krajnc Deja, Pražakova ulica 16,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
gnp-300056
Krajnc Sanja, Ljubljanska 74, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru – kozmetični tehnik, izdano
leta 2008. m-910
Kralj Sandra, Kajuhova 12, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole – aranžerski tehnik, izdano
leta 2000. gnb-300170
Kralj Tomaž, Ljubljanska cesta 119,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Družboslovne in ekonomske srednje šole
Novo mesto, št. 1676, izdano leta 1991,
izdano na ime Jurak Tomaž. gnd-299993
Kramar Kristina, Delavska ulica 7,
Maribor, obvestilo o uspehu Srednje
trgovske šole Maribor – ekonomski tehnik,
leto 2007. m-831

Kramer Tomaž, Lancova vas 85/a, Videm
pri Ptuju, spričevalo o končani OŠ Videm pri
Ptuju, izdano leta 2004. gne-300042
Kranjc Nejc, Mali Kamen 11, Krško,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2005. gnx-300073
Kranjc Rok, Dolenje Vrhpolje 14/a,
Šentjernej, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije v Novem mestu, izdano leta 2004.
gnl-300035
Krašek Matic, Polanškova ulica 21,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2004 do
2006. gnl-300110
Kravina Mojca, Koroška cesta 113,
Maribor, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1996. gnl-300235
Kravos Marko, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Tehniške
gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2005.
gnz-300121
Krcić Demir, Kranjska cesta 25, Tržič,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice
– zdravstvena usmeritev, izdano leta 2008.
gnt-300152
Krhlanko Klavdija, Ulica Šlandrove
brigade 1, Poljčane, spričevalo Poslovno
komercialne šole v Celju, št. 22-PKV, izdano
leta 1996, izdano na ime Tadina Klavdija.
gnt-300027
Križman Katja, Aškerčeva ulica 16,
Piran – Pirano, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Piran,
izdano leta 2001, 2002. gnr-300154
Krojsl Marjan, Ul. 5. prekomorske 3,
Ptuj, spričevalo 3. letnika Strojne šole Ptuj
– avtomehanik, izdano leta 1995. m-890
Krpač David, Legen 28, Šmartno pri Slov.
Gradcu, spričevalo od 1. do 3. letnika SSKŠ
Ravne na Koroškem, izdano leta 1999, 2000
in 2001. gny-300222
Krušič Matej, Zg. Pristava 33, Ptujska
Gora, spričevalo o končani OŠ Majšperk, št.
1338/2004, izdano leta 2004. gnx-300198
Kuri Mitja, Glogov brod 5/b, Artiče,
spričevalo 5. letnika Srednje ekonomske šole
Brežice, izdano leta 2006. gnn-299958
Kus Dragica, Novo polje, cesta X/77,
Ljubljana-Polje, spričevalo od 1. do 3. letnika
Ekonomske srednje šole v Ljubljani, izdano
na ime Zavrl Dragica. gnk-300061
Kus Dragica, Novo polje, cesta X/77,
Ljubljana-Polje, indeks, Ekonomskje srednje
šole v Ljubljani, izdano na ime Zavrl Dragica.
gnl-300060
Kus Dragica, Novo polje, cesta X/77,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje administrativne šole v
Ljubljani, izdano na ime Zavrl Dragica.
gnj-300062
Lachi Snejana, Draveljska 31, Ljubljana,
indeks, št. 18071622, izdala FF v Ljubljani.
gne-300192
Ladika Ivan, Ulica 21. oktobra 18,
Črnomelj, spričevalo od 1. do 3. letnika
Poklicne kovinarske šole v Črnomlju.
gnq-300355
Lever Breda, Mušenik 13, Črna na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2008.
gnq-300105
Limoni Boštjan, Gregorčičeva 7,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
ASCG d.o.o. Domžale- program prodajalec,
izdano leta 2001. gnf-300041
Ljubič Iztok, Župančičeva cesta 9,
Grosuplje, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnf-299991
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Lotrič Urša, Ručigajeva cesta 20, Kranj,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Srednje ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2008. gns-300003
Lozer Jana, Križ 277, Sežana, spričevalo
o zaključnem izpitu SŠ Srečka Kosovela
Sežana – ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 1999. gny-300147
Lukić Margareta, Regentova 10, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Koper, izdano leta 2004.
gnd-300093
Majstorovič Nika, Ljubljanska 17,
Kostanjevica na Krki, maturitetno spričevalo
Gimnazije Brežice, izdano leta 2008.
gnx-300148
Marčeta Danijela, Toplarniška ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2008. gnz-300071
Marič Laura, Heroja Mohorja 36, Lendava
– Lendva, indeks, št. 11090029169, izdala
Višja strokovna šola Maribor. m-904
Marković Mario, Kanižarica 12, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj
– ekonomska smer, izdano leta 2006.
gni-300013
Markuš Petra, Vrbanska 28/a, Maribor,
indeks, št. 61240139, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-894
Marn Janez, Sv. Duh 162, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2001. gnh-300014
Martelanc Denis, Kidričeva 183, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 1999. gng-300015
Mauko Karin, Nasova 5/a, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana – farmacevtski tehnik, izdano leta
2007. gnp-300031
Mavric Sara, Gorenje Polje 44, Deskle,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2007. gnt-300102
Međenović Niko, Fizine 3, Portorož
– Portorose, spričevalo 3. in 4. letnika
SGTŠ Izola, izdano leta 2004 in 2005.
gnc-300019
Melinc Jure, Trnovo ob soči 5, Srpenica,
spričevalo o poklicni maturi TŠC Nova
Gorica, izdano leta 2005. gno-300207
Memčić Saudin, Betnavska cesta 26,
Maribor, spričevalo Andragoškega zavoda
Maribor, izdano leta 2008. gnm-300234
Mlakar Zvonko, Slovenja vas 37, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske šole
Maribor, izdano leta 1981. m-873
Mumelj Klemen, Dobrava 20, Zreče,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje –
Center, izdano leta 2000. gnw-300199
Musić Sabina, Novakova ulica 11,
Mengeš, potrdilo o opravljeni maturi Srednje
šole Domžale – gimnazija, izdano leta 2008.
gnl-300185
Mustar Metka, Vožarski pot 8, Ljubljana,
diplomo Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani,
izdana leta 2007. gnj-300112
Novak Andrej, Tesarska ulica 3/c,
Kočevje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kočevje, izdano leta 1999. gnp-300081
Novak Miha, Radovanova ul. 7, Maribor,
spričevalo 1. letnika Prometne šole Maribor,
izdano leta 2005. m-897
Ocvirk Vojko, Prekopa 20, Vransko,
spričevalo Poklicne kmetijske šole Šentjur,
izdano leta 1973. gnf-300016
Omič Sanda, Kejžarjeva 36, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 3. letnika Srednje šole

Jesenice, izdano leta 2000, 2001 in 2002.
gnc-300044
Pauman Korina, Rogoška cesta 43i,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 2008. m-925
Perbil Manja, Bezina 52, Slovenske
Konjice, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica – smer gimnazija, izdano
leta 2007. m-860
Perko Katja, Trg Franca Fakina 2/b,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika Ekonomske
srednje šole v Trbovljah, izdano leta 2008.
gnl-300085
Perko Saša, Stanteova ulica 3, Ivančna
Gorica, osnovnošolsko spričevalo OŠ
Žužemberk, izdano leta 2000. gnr-300054
Pernat Anja, Bohova 46/a, Hoče,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2007 in 2008. m-864
Pernek Nejc, Jamova 48, Ljubljana,
indeks, št. 23040451, izdala Strojna fakulteta
v Ljubljana. gnj-300362
Pesel Janko, Dvorjane 10, Spodnji
Duplek, indeks, št. G1000304, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-896
Petan Jožica, Piršeb breg 63/a, Globoko,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
agroživilske šole Maribor, izdano leta 1981,
1982 in 1983, izdano na ime Šepec Jožica.
gny-300126
Petelin Nina, Bošamarin 47, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Pinka Tomažiča Koper, izdano leta 2002.
gny-300122
Petje Andreja, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne
šole v Ljubljani, izdana leta 1985, na ime
Munda Andreja. gno-299957
Petrovič Kaja, Ul. 25. maja 17, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj.
gnv-300225
Petrovič Natalija, Makedonske ulica
31, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor – živilski tehnik, izdano
leta 2005. m-900
Petrovič Natalija, Makedonska 31,
Maribor, spričevalo poklicne mature Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 2005.
m-930
Pihlar Dejan, Stročja vas 29/a, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer. gno-300232
Pilipovič Sanja, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnu-300076
Pipan Aleš, Prepreče 33, Trbovlje,
maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gng-299990
Pipenbaher Sebastijan, Proti Jezam 35,
Slovenska Bistrica, spričevalo o končani
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
izdano leta 2001. m-892
Pirnat Peter, Cesta Cankarjeve brigade
12, Grosuplje, indeks, št. 1000405, izdal
FERI Maribor. m-932
Pocrnjič Marjan, Ulica Draga Kobala
15, Maribor, indeks, št. 20013192, izdala
Fakulteta za logistiko Celje. gny-300022
Podgorelec Nejc, Lucija, Obala 109,
Portorož – Portorose, spričevalo 3. letnika
SŠ Veno Pilon Ajdovščina – predšolska
vzgoja, izdano leta 2007. gnd-300068
Podlogar Brigita, Polje, Cesta XXXVIII/5,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1983, izdano na ime Trobec Brigita.
gnr-300029
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Pogačar Tina, Mali Jelnik 14, Blagovica,
spričevalo o končani OŠ Janko Kersnik Brdo
pri Lukovici, izdano leta 2002. gnt-299977
Povalej Srečko, Miklošičeva ulica 3,
Domžale, diplomo Srednje kovinarske,
strojne in metalurške šole Štore, izdana leta
1989. gnq-300009
Premrl Anže, Ulica Milana Bajca 3,
Vipava, spričevalo 1. letnika ŠGV Vipava,
izdano leta 2002. gnm-299959
Prepadnik Žiga, raduha 6, Luče,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnične
gradbene šole Celje, izdano leta 2008.
gnd-300343
Primožič Srečko, Pobrežje 83, Videm
pri Ptuju, spričevalo 4. letnika Ekonomske
srednje šole, izdano leta 1985. gnh-299964
Prokšelj Vladka, Učakovci 10, Vinica,
spričevalo 9. razreda OŠ Vinica – devetletka,
izdano leta 2003. gnd-300018
Puhalič Nada, Soška cesta 22, Solkan,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Nova Gorica – gimnazija, izdano leta
2007. gnf-300141
Pukl Gregor, Vešenik 26, Slovenske
Konjice, indeks, št. 23060212, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gno-300107
Puntar Mihael, Goriška ulica 65, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1982 in 1983. gnm-300109
Pust Barbara, Brezova Reber 3, Dvor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
1998 in 1999. gng-299994
Radaković Kuveljić Senka, Vojkova cesta
71, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča Ljubljana, izdana leta
1988, na ime Kuveljić Senka. gng-300219
Rakar David, Kresetova ulica 3, Trebnje,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2000. gnj-300012
Rakuš Patrick, K jezeru 5, Ptuj, spričevalo
2. letnika Strojne šole Ptuj – obdelovalec
kovin, izdano leta 2008. m-840
Ramovš Branka, Hrastovica 29, Trebnje,
indeks, izdala Srednje kemijska šola v
Ljubljani leto izdaje 1986, na ime Zore
Branka. gnt-300327
Rantaša Tanja, Segovci 18/e, Apače,
spričevalo 3. letnika III gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-839
Repše Ana, Naselje heroja Maroka 9,
Sevnica, spričevalo 1. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice – program trgovec,
izdano leta 2001. gnv-300150
Robnik Karmen, Log 155, Bistrica ob
Dravi, indeks, št. 31230150, izdala Fakulteta
za farmacijo Ljubljana. m-861
Ročnik Miha, Podhom 6, Gornji grad,
spričevalo o poklicni maturi Poklicne,
tehniške, elektro in računalniške šole
Velenje, izdano leta 2002. gnm-299984
Rojc Tadej, Bezjakova 93, Limbuš,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Maribor, izdano leta 2007.
m-855
Rolih Albina, Cesta Kokrškega odreda
34, Kranj, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Izobraževalno središče
Miklošič, izdano leta 2004. gnn-300008
Ropič Saša, Mušenik 17, Črna na
Koroškem, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1994 in 1995. gnl-299985
Rustja Tjaša, Hrušica 83, Hrušica,
spričevalo 2. letnika EGSŠ Radovljica
– ekonomski tehnik, izdano leta 2003.
gnv-300125
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Sabler Špela, Mad vrtovi 4, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2005. m-836
Sabol Luka, Malgajeva ulica 9, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
elektro, računalniške šole Maribor – smer
tehniška gimnazija, izdano leta 2002, 2003
in 2004. m-837
Sabol Romeo, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Velenje – strojno kovinarska
smer, izdano leta 1986. gni-300088
Savić Evelina, Ul. H. Tomšiča 9/a,
Maribor, indeks, št. F0003487, izdala FF
Maribor. m-913
Selič Tjašai, Trubarjeva 11, Velenje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 2002 in 2003. gnk-299986
Simčič Suzana, Belsko 30, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča Ljubljana, št.
447/81, izdano leta 1983. gnr-300129
Simonič Nina, Balaševa 7, Maribor,
indeks, št. 93617230, izdala Fakulteta za
gradbeništvo. m-935
Simonović Jelena, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, indeks in spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje trgovske šole Ljubljana.
gnk-300361
Sitar Ana, Savlje 70, Ljubljana, spričevalo
1. letnika Srednje strokovne šole v Ljubljanikonfekciski modelar, izdano leta 2003.
gnb-300045
Sivec Boštjan, Majcingerjeva ul. 7,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1995. m-891
Skrt Ana, Grajska cesta 30, Kanal,
spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije
Tolmin, izdano leta 2002, 2003, 2004 in
2005. gnj-299966
Slak Franci, Dvor 20, Novo mesto,
spričevalo 2. letnika Srednje policijske šole
v Tacnu. gnj-300212
Slemenjak Anže, Arclin 50, Škofja vas,
indeks, št. E1008197, izdal FERI Maribor.
m-901
Sluga Jaka, Pregljeva ulica 117,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 2000 do
2004. gnz-300096
Sorgar Igor, Prvomajska ul. 5, Maribor,
zaključno spričevalo SKSŠ Tam, izdano leta
1989. m-902
Soršak Maša, Prečna ulica 1, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 3. letnika in obvestilo
o uspehu 4. letnika Gimnazije Antona
Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2006 in
2007. gnk-300161
Srebotnjak Aljoša, Trnovlje pri Celju –
Ozka pot 1, Celje, indeks, št. 81628522,
izdala EPF Maribor. m-915
Stare Samo, Podlubnik 104, Škofja
Loka, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gno-300057
Stefančič Iztok, Pameče 160, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ
Ravne na Koroškem – strojni tehnik, izdano
leta 1972. gng-299965
Stepich Romolo, Srednja vas 19, Semič,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2008.
gnq-299980
Sternad Jerica, Gračišče 4/d, Gračišče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, št. I F-400, izdano
leta 1991, izdano na ime Medved Jerica.
gnm-300084
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Stipič Jože, Veliko Mlačevo 76, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu poklicne
kovinarske in usnjarsko galanterijske šole
Domžale, št. 152/74, izdano leta 1974.
gne-300342
Stojić Asja, Prekomorskih brigad 8,
Postojna, indeks, št. 61212185, izdala FF
Maribor. m-848
Strahinič Davor, Stritarjeva 5, Novo
mesto, indeks, št. 81607727, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta Maribor.
gnm-300159
Šalamon Tomaž, Udmat 2/a, Laško,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Celje –
umetniška gimnazija, glasbena smer, izdano
leta 2007. m-923
Šantej Primož, Glavni trg 14, Sevnica,
spričevalo 1. letnika Srednje glasbene in
baletne šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gno-299982
Šega Jožef, Stanovsko 66, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor – mesar, izdano leta
1994. m-875
Šimac Martin, Sp. Škofije 26, Škofije,
spričevalo 8. razreda OŠ Oskarja Kovačiča.
gny-299997
Škafar Kocijančič Kaja, Jakšičeva 2,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Srednje šole tiska in papirja, izdan leta
2005. gnv-300025
Šterk Andreja, Šolska ulica 6, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika ŠC Novo mesto –
Srednja šola Metlika – predšolska vzgoja,
izdano leta 2007. gnr-300229
Štrukelj Taša, Majde Vrhovnikove 32,
Ljubljana, spričevalo 4.letnika Gimnazije
Poljane v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnv-299975
Štular Miha, Paloviče 7, Tržič, spričevalo
3. letnika Ekonomske gimnazije Kranj,
izdano leta 2006. gnf-300066
Šuc Ravničan Rosana, Kajuhova 4,
Slovenske Konjice, indeks, št. 83041468,
izdala Ekonomska poslovna fakulteta
Maribor. gnw-300099
Šumiga Aleksandra, Cesta II grupe
odredov 25, Celje, indeks, št. 93608094,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Maribor. m-885
Talan Jure, Polje pri Vodicah 29, Vodice,
spričevalo 3. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2006. gns-300053
Tekavčič Glover Tanja, Ponikve 106,
Videm-Dobrepolje, diplomo Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo Ljubljana, izdana leta
1985, na ime Tekavčič Tanja. gnn-300158
Temlin Ervin, Stara ulica 2, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ Murska
Sobota. gni-299988
Tertinek Nina, Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje živilske
šole Maribor – smer slaščičar, izdano leta
2003. m-853
Tinta Alojz, Robidni breg 20, Deskle,
spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova
Gorica, izdano leta 1973. gnn-300083
Topić Petra, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2005
in 2006. gnn-300333
Torkar Božidar, Alpska cesta 18, Lesce,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1967.
gnq-300155
Travnšek Erazem, Liboje 95, Petrovče,
spričevalo o končani OŠ Griže, izdano leta
2005. gnp-300206

Trivan Aljoša,
Graščinska
cesta
24,
Prebold,
maturitetno
spričevalo
Gimnazije Center Celje, izdano leta 1998.
gnb-299970
Udovič Blažka, Orehovo 41, Sevnica,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
Brežice, izdano leta 2008. gnk-300086
Varga Nika, Cvetna 24, Murska Sobota,
spričevalo Ekonomske gimnazije, izdano
leta 2004. gnb-300195
Vegmaher Jožek, Partizanska 7, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole v Zrečah, izdano
leta 1988. gnx-300098
Veršič Bernardka, Ločki vrh 25, Destrnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Destrnik, izdano
leta 1987. gnx-300173
Vesel Petra, Vir, Borova 18, Domžale,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole Ljubljana – tehnik
zdravstvene nege, izdano leta 2006.
gnq-300180
Vidovič Lea, Bukovci 148, Markovci,
spričevalo Gimnazije, izdano leta 2008.
gne-300017
Virag Nives, Mladinska 17, Odranci,
maturitetno spričevalo gimnazije Murska
Sobota, št. 1589, izdano leta 2005.
gnw-300149
Vodišek Maja, Glopušak 11, Trbovlje,
spričevalo 1. in 4. letnika Srednje šole
Zagorje – gostinsko turistični tehnik, izdano
leta 1999 in 2002. gnj-300087
Vodopivec Iva, Teplyjevo naselje 7,
Maribor, indeks, št. F 0003762, izdala FF
Maribor. m-882
Von Schweiger Aleš, Vevška cesta 48,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ledina,
izdano na ime Ajnik Aleš. gnp-300256
Vukov Danilo, Kettejeva ulica 8, Brežice,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice
– ekonomska gimnazija, izdano leta 2003.
gnq-300080
Vulić Aleksandra, Ulica Tomšičeve
brigade 37, Ljubljana, indeks, št. 28031028,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gni-300063
Zabukovec Sladjana, Jakičevo 2, Velike
Lašče, indeks, izdal SŠPET Ljubljana na
ime Florovič Sladjana. gny-300172
Zajc Miha, Ruska 10, Maribor, maturitetno
spričevalo II. gimnazije Maribor, izdano leta
2006. m-844
Zec Zdenko, Nad mlini 33, Novo mesto,
diplomo Srednje lesne šole v Škofji Loki,
izdana leta 1986. gny-300072
Zehirović Edina, Zaloška cesta 230/f,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 3. letnika Izobraževalnega
zavoda Cene Štupar Ljubljana, izdano leta
2006 in 2007. gni-300138
Zoran Aleš, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vrhovci – Ljubljana,
izdano leta 1999. gnp-300131
Zukanović Mirza, Rožna dolina, cesta
IV/47, Ljubljana, spričevalo 3. letnika SCPET
Ljubljana, izdano leta 2007. gnh-300164
Zulič Jasna, Zaloška cesta 275, Ljubljana,
spričevalo poklicne mature Izobraževalnega
zavoda Cene Štupar Ljubljana – ekonomski
tehnik. gnh-300189
Zupančič Hedi, Celovška 287, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana –
Šiška, izdano leta 2007. gnq-300030
Zupančič Katarina, Rožni vrh 21,
Trebnje, obvestilo o uspehu pri maturi in
maturiteno spričevalo Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2002.
gnw-300024
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Žafran Marja, Trg svobode 30/a, Sevnica,
spričevalo poklicne mature in potrdilo iz
dodatenega izpita iz angleščine Šolskega
centra v Celju – Poklicna in tehniška
gradbena šola – gradbeni tehnik.
gnn-299983
Žagar Martina, Pod hrasti 14, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano leta
1980. gnh-300039
Žnidaršič Robert, Podpeč 9/a, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazija Ljubljana, izdano leta 1995
in 1996, izdano na ime Husić Robert.
gny-300051
Žokalj Nejc, Bevkova 3, Brežice, indeks,
št. 81611863, izdala EPF Maribor. m-876
Žvikart Valerija, Kovaška cesta 11,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo o končani
OŠ Lovrenc na Pohorju, izdano leta 1999.
m-898

Drugo preklicujejo
Anastasov Davor, Mladinska cesta 8,
Jesenice, delovno knjižico. gni-300363
Apostolova Baskar Ivanka, Klunova ulica
14, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-299995
Aranojus Aleksander, Sv. Peter 129,
Sečovlje – Sicciole, delovno knjižico.
gnb-300070
Arh Goran, Ziherlova ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-300228
Arih Laura, Letališka ulica 14, Hoče,
delovno knjižico, št. 31521. m-857
Avto Urdos d.o.o., Preradovičeva 22,
Maribor, generalno licenco za prevoze in
licence za vozila z reg. št. MB D4 – 74D, MB
H6 – 93N, MB KO – 67A, MB L2 – 712, MB
S7 – 03A in MB T7 – 04D. gnx-300023
Baloh Matic, Rašica 6, Ljubljana
Šmartno, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška v Ljubljani.
gnq-300055
Belec Brigita, Čakova 4, Sveti Jurij
ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št.
71070570, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnj-300162
Berlot Matjaž, Prilesje pri Plavah 3,
Deskle, študentsko izkaznico, št. 30012637,
izdala FKKT v Ljubljani. gng-300140
Birsa Petra, Ulica XXX divizije 19/c, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19475814,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-300079
Bončina Suzana, Loka 29, Starše,
študentsko izkaznico, št. 81605956, izdala
EPF Maribor. m-903
Božičnik Darko, Vojsko 23, Šmarje pri
Jelšah, delovno knjižico, reg. št. 19797/88.
gnc-300094
Breznik Tadej, Trg 4. aprila 6, Mežica,
študentsko izkaznico, št. F0001777, izdala
FF Maribor. m-928
Brglez David, Žiče 55, Loče pri Poljčanah,
študentsko izkaznico, št. 12090220076,
izdala Višja strokovna šola Celje – inženir
mehannike. gns-300078
Brumec Tomislav, Spodnje Grušovje
10/b, Slovenske Konjice, študentsko
izkaznico, št. 93613368, izdala Fakulteta
za strojništvo Maribor. m-852
Bukovec Marija, Naveršnikova 7, Maribor,
potrdilo o vpisu v delniško knjigo, št. 1077
telekomunikacijskega sistema Radvanje,
Pekre Limbuš. m-871

Cvernjak Lidija, Vrunčeva ul. 8, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnx-300223
Čauševič Semir, Podlubnik 158, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnn-300233
Čož Sašo, Trdinov trg 4/d, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 63000020, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gno-300157
Debeljak Helena, Cankarjeva 48, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 21050122,
izdala FDV v Ljubljani. gnq-300205
Dešman Franc, Planina 14, Ljubno ob
Savinji, študentsko izkaznico, št. 93532399,
izdal FERI. m-933
Dogša Gorazd, Rošpoh 21/a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93427763, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-845
Drevenšek
Tomo,
Sedlašek
32/b, Podlehnik, študentsko izkaznico, št.
61236868, izdala Fakulteta za naravoslovje
in matematiko Maribor. m-887
Dur gradnje d.o.o., Jakčeva ulica
40, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244224315, izdano za delavca Muratović
Edina. gnv-300050
Fekonja Primož, Jakčeva ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-300145
Ferlinc Matej, Gregorčičeva ulica 5,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93602115,
izdala Fakulteta za gradbeništvo. m-907
Ficko Rok, Slomškova ulica 54, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 21050162, izdala
FDV v Ljubljani. gnh-300089
Filač Urška, Sallaumines 4, Trbovlje,
delovno knjižico, št. 2405, izdala UE
Trbovlje. gnj-299962
Fištravec Rok, Mladinska 6, Zgornja
Polskava, študentsko izkaznico, št. F
0000101, izdala FF Maribor. m-879
Fras Danijela, Košaki 12, Maribor,
delovno knjižico, št. 13254. m-888
Gjorgievska Elena, Gosposvetska 19/B,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93566303,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Maribor. m-842
Golob Janez, Virmaše 157, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 43200577,
izdala Akademija za glasbo v Ljubljani.
gnj-300187
Goltez Ana, Kamniška cesta 6, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gng-300065
Gril Aleš, Ob suhi 3, Ravne na Koroškem,
študentsko izkaznico, št. 93601327, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-867
Gros Karmen, Stanovsko 49, Poljčane,
delovno knjižico, reg. št. 8235, ser. št. A
0438572. m-918
Gruden Zala, Kajakaška 36/a, Ljubljana
Šmartno, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gno-300082
Gruner
Kristijan,
Kamna
Gorica
35, Kamna Gorica, delovno knjižico.
gnq-300230
Gvozden Dragan, Razdevškova ulica
5, Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev
tujca, št. 04244228014. gnz-300021
Hergouth Martin, Šutna 24, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 18070077, izdala
FF v Ljubljani. gnl-300160
Horvat Marja, Čebelarska ulica 5/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola v Ljubljani. gnh-300114
Hostić Bojan, Mali vrh 22, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 51039243,
izdala Fakulteta za kmetijstvo Maribor.
m-868
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Igerc Eva, Jamnica 8/a, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 61207725, izdala
FF Maribor. m-905
Ilič Đorđe, Bulevat Zorana Đinđića 86/44,
11000 Novi Beograd, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500014664000, izdal Cetis
Celje. gno-300182
Intihar Žiga, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 68060092, izdala
Fakulteta za management – Univerza na
Primorskem. gnp-300181
Jahn Matija, Pomjan 51, Šmarje, delovno
knjižico. gne-299992
Janeš Aleš, Retje 128/a, Loški Potok,
študentsko izkaznico, št. 23050049,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnm-300059
Jankovič Mateja, Groharjeva 5, Maribor,
delovno knjižico, št. 519. m-832
Jederhas Denis, Prušnikova 18, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 29017735, izdal
FERI Maribor. m-880
Jekić Aleksndar, Janka Puclja 3, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 23040049,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnq-300280
Jerinc Janez, Vodiška cesta 32, Vodice,
delovno dovoljenje, št. 04244212445, izdano
na ime Temčev Vladko. gnw-300028
Jevrić Džafer, Ulica Lojzke Štebijeve 9/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-300329
Jevrić Dževad, Ulica Lojzke Štebijeve 9/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-300328
Jovanovski Aleksandra, Selniška cesta
5, Selnica ob Dravi, vozno karto, št. 5517,
izdal Veolia transport. m-920
Jug Eva, Dravinjska cesta 91, Poljčane,
študentsko izkaznico, št. 06050632, izdala
Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gng-300190
Jusić Zijad, Bakovnik 5/b, Kamnik,
dovoljenje za delo, št. 0103169743.
gnc-300144
Kaurin Peter, Radvanjska cesta 72,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 19465954,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnl-300210
Kermc Uroš, Šranga 28/a, Mirna Peč,
študentsko izkaznico, št. 23070671,
izdala Faklulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnu-299976
Kesić Dario, Razdevškova ulica 5,
Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev
tujca, št. 04244228034. gnb-300020
Kirn Anja, Stanetova 20, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 20060140, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-300139
Kobal Nina, Zgornji Duplek 40/a, Spodnji
Duplek, študentsko izkaznico, št. 81627154,
izdala EPF Maribor. m-884
Korenčič Borut, Robičeva 52, Limbuš,
delovno knjižico. m-909
Korošec tamara, Skorba 26/b, Hajdina,
študentsko izkaznico, št. 71153323, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-859
Korpar Tomaž, Osojnikova cesta 25, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. G1001169, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-896
Kosec Veselko Renata, Bercetova
8/b, Središče ob Dravi, delovno knjižico.
gnu-300226
Kosi Marjan, Iljaševci 46l, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št. 1200/83,
izdana leta 1983. gnc-300169
Kosmač Ana, Gregorčičeva 24, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 01006424,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnn-300208

Stran

3450 /

Št.

97 / 10. 10. 2008

Koštomaj Marko, Žepina 9, Ljubečna,
študentsko izkaznico, št. 19471974.
gnl-300010
Kovačič Žiga, Goričica pod Krimom
9 a, Preserje, študentsko izkaznico, št.
41980162, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnw-299974
Kozoderc Samo, Pergerjeva ulica 5,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 23040070,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gno-300132
Kranjc Andreja, Jakčeva 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18060115, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-300193
Krizmanić Barbara, Raičeva ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-300217
Krvina Miha, Lepi pot 28, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64000087, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gni-300213
Kumer Katica, Cankarjeva 1/a, Velenje,
delovno knjižico. gnd-300047
Kump Zala, Osenjakova ulica 4,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19442153, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gni-300163
Ladika Robertina, Ulica 21. oktobra
18, Črnomelj, študentsko izkaznico,
št. 18061711, izdala FF v Ljubljani.
gnp-300356
Lampe Lidija, Stara cesta 34, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 37001163,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnd-300143
Leben Sergeja, Formin 47/a, Gorišnica,
študentsko
izkaznico,
št.
4031250,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnw-299999
Lešnik Justina, Ul. Pohorskega odreda
7, Slovenska Bistrica, dijaško izkaznico, št.
0005932152. m-870
Lipuš Dolores, Vinogradna 1, Oplotnica,
delovno knjižico, ser. št. 0100619, reg. št.
2015. m-834
Lončar Saša, Na tratah 15/a, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 81634929, izdala
EPF Maribor. m-916
Lorbek Tonja, Maistrova ulica 19, Šentilj
v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št.
01007454, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. m-869
Lubej Tea, Koroška cesta 102, Maribor,
delovno knjižico, št. 18305. m-908
Makovšek Vesna, Ul. Pohorskega
bataljona 2, Oplotnica, študentsko izkaznico,
št. 71070202, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnb-300220
Mano prevozi d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja 10, Maribor, licenco za vozilo
z reg. št. MB Z3 – 67M, št. dokumenta
GE003206/05147/031. gns-299978
Marchiotti Tjaša, Poljana 2, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 61240313, izdala
FF Maribor. m-865
Martinerc Anika, Kozjak 4/b, Mislinja,
delovno knjižico. gnc-299969
Marušič Vaneja, Bošamarin 17/a, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gnj-299987
Medoš Dejan, Šmarje pri Kopru
10/c, Šmarje, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-825/00.
gnw-300174
Melinc Teja, Srpenica 22, Srpenica,
študentsko izkaznico, št. 30013534, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnr-300004
Mihailov Asparuh, Šutna 103, Žabnica,
delovno knjižico. gnj-300137
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Mikulčič Danijel, Kosovelova 7, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 01004317,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnv-300000
Milenkovič Budimir, Župančičeva cesta
12, Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13 04345-00/94.
gnt-300127
Milušić Stanko, Pod kostanji 18, Celje,
študentsko izkaznico, št. 81658592, izdala
EPF v Mariboru. m-911
Moderc Jernej, Krivec 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26202821, izdala
FGG v Ljubljani. gnx-299998
Mrgole Petra, Loke 4, Trbovlje, delovno
knjižico. gnw-300124
Novak Leo, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-300209
Novak Mitja, Stožice 14, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-300330
Novak Uroš, Lendavska ulica 53, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 30013113,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. gnw-300074
Novšak Gaj, Gornji trg 33, Maribor,
delovno knjižico. gnj-300037
Oltvani Nina, Cvetkova 14, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 93602140,
izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
gnz-300246
Omerzel Barbara, Cesta revolucije 2/a,
Jesenice, delovno knjižico. gni-299963
Ošlak Martina, Sp. Dolič 37, Vitanje,
študentsko izkaznico, št. 81638059, izdala
EPF Maribor. m-877
Pahernik Marko, Dravinjska cesta 62,
Poljčane, delovno knjižico, reg. št. 6572,
ser. št. A 0322528. gnm-300184
Paluc Cene, Lackova 1, Ptuj, delovno
knjižico. gnc-300119
Papež Gregor, Morje 88, Fram, vozno
karto, št. 11994, izdal Veolia transport.
m-922
Perat Andreja, Volaričeva ulica 15,
Kobarid, študentsko izkaznico, št. 01005569,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnh-300364
Pešl David, Ciril Metodov drevored 7,
Ptuj, delovno knjižico. gnd-300118
Peternelj Ines, Frankovo naselje 74,
Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdala
Srednja zdravstvena šola Ljubljana.
gnt-300077
Podgoršek Branko, Klanjškova ulica 6,
Celje, orožni list, št. 392, izdala UE Celje.
gnr-299979
Pušnik Arina, Šolska ulica 2, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. F0000651,
izdala FF Maribor. m-856
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana,
službeno izkaznico javnega uslužbenca
Premrl Simona, zap. št. 1988, izdano dne
2. 4. 2002. Ob-8484/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana,
službeno izkaznico javnega uslužbenca
Štrancar Dušana, zap. št. 2041, izdano dne
2. 4. 2002. Ob-8485/08
Rezar Maruša, Kejžarjeva 37/a, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 18041229, izdala
FF v Ljubljani. gnn-300133
Ristić Boško, Pot na Rakovo Jelšo 72,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-300183
Ristovski Deni, Dutovlje 34, Dutovlje,
vozno karto, št. 0806113, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnk-299961

Robnik Karmen, Log 155, Bistrica ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 31230150,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
m-862
Rošić Emsad, Istrska cesta 11, Koper –
Capodistria, ADR certifikat, št. 25355, izdan
16. 3. 2008. gnp-299981
Rozmanič Rok, Begunje na Gorenjskem
161, Begunje na Gorenjskem, delovno
knjižico. gnn-300033
Rudolf Mateja, Ulica Staneta Rozmana
8, Murska Sobota, delovno knjižico.
gnc-300069
Savič Zdravko, Gasilska ulica 17, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnz-300221
Schauer Karin, Goriče 33/d, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnh-300064
Sekolovnik Danijela, Koroška cesta
11/a, Dravograd, študentsko izkaznico,
št. 61209143, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. m-899
Skledar Vlado, Ruska ulica 12, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 10830. m-833
Snopek Andrej, Reščeva 9, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnl-299960
Stanovnik Irma, Sejmiška 2, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 19439682, izdala
Ekonomska fakulteta. gno-300032
Stopinšek Gašper, Turje 45, Dol pri
Hrastniku, študentsko izkaznico, št.
51048090, izdala Fakulteta za kmetijstvo
Maribor. m-912
Šabić Muhamed Nino s.p., Pot na Fužine
49, Ljubljana, delovno dovolenje, št. 0424
4227345 za delavca Šekić Ferhad -a.
gnv-300075
Širaj Mitja, Cesta v Pretržje 16, Rakek,
študentsko izkaznico, št. 20030481, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnx-299973
Šmuc Robert, Cikava 32, Grosuplje,
delovno knjižico. gnz-300196
Šneberger Mitja, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19473664, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnw-300049
Štebej Peter, Klemenčičeva 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20990252, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-300236
Štravs Marjan, Socka 67, Nova Cerkev,
orožni list, št. 784, izdala UE Celje.
gnz-300146
Tekić Dragana s.p., Bilečanska ul. 5,
Ljubljana, izvod licence, št. 011792/005,
izdan na OZS dne 20. 6. 2008, z veljavnostjo
do 20. 2. 2013. gnj-300312
Tetyana Tall, Maistrova ulica 3, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gng-300115
Trstenjak Eva, Jamova cesta 50,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-300111
Učakar Jonatan, Šolska ulica 5, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19415673,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnu-300176
Vehabović Munib, Metleče 24, Šoštanj,
izkaznico odvetniške zbornice, št. 790/01,
izdana 13. 11. 2001 v Ljubljani. m-835
Vidmar
Maja,
Predstruge
35,
Videm-Dobrepolje, delovno knjižico, reg.
št. 8992, ser.št. A 512787, izdana na ime
Kavčič Maja. gni-300188
Vidmar Matevž, Luke Svetca 1, Litija,
študentsko izkaznico, št. 21050809, izdala
FDV v Ljubljani. gnu-300101
Vidović Nenad, Vrtojba, Cesta na
Čuklje 26, Nova Gorica, delovno knjižico.
gne-299967
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Vitamvas Branko, Hruševska cesta
24, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-273/93-3.
gnt-300177
Vitamvas Branko, Hruševska cesta
24, Ljubljana, potrdilo za delo z radijsko
postajo VHF GMDSS, št. 02/09-5645/99.
gns-300178
Vodopivec Iva, Teplyjevo naselje 7,
Maribor, študentsko izkaznico, št. F0003762,
izdala FF Maribor. m-883
Volker Samo, Ljubljanska cesta 12/b,
Trzin, delovno knjižico. gny-300197
Vrabec Eva, Tomažini 8, Rob, vozno
karto, št. 01357 – za oktober, izdal Veolia
transport. gnv-300200
Vuzem Pavel, Podlehnik 102, Podlehnik,
delovno knjižico. gne-300117
Zoran Aleš, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-300130
Zorec Klavdija, Gradac 91, Gradac,
študentsko izkaznico, št. 18040783, izdala
FF v Ljubljani. gng-300090
Zupan Teja, Podbrezje 122, Naklo,
študentsko izkaznico, št. 04034605,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnd-300218
Zver Štefan, Mostje 89, Lendava –
Lendva, izvod licence, št. 7705 za vozilo z
reg. št. MS 92-93S izvod LSB, št. 000862,
veljavna do 27. 11. 2008. gny-300097
Žganjar Milči, Jakčeva 25, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00454-00/95. gns-300203
Žigon Primož, Periška cesta 12,
Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 71070164, izdala Biotehniška fakulteta
v Ljubljani. gnk-300186
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