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Javni razpisi
Št. 3540-3/2008

Ob-8833/08

Obvestilo
o zaključku javnega razpisa za
kreditiranje okoljskih naložb 40PO08A
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
Ljubljana, objavlja, da je javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 40PO08A (Uradni
list RS, št. 25/08) zaključen, ker je znesek
zaprošenih kreditov vlagateljev že presegel
vsa razpisana sredstva.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 331-16/2007/6

Ob-8918/08

Sprememba
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 RS 2007–2013
(Uradni list RS, št. 73/08) (v nadaljevanju:
Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. 9. 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. 2. 2008 o spremembah in popravku
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. 1–6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. 12. 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. 72) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne 2. 10. 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. 3–4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/06/ES) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007, objavlja spremembo javnega razpisa za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij za leti 2008 in 2009.

V javnem razpisu za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in
2009 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (objava v Uradnem listu RS, št. 89/08; v nadaljevanju: javni razpis), se v poglavju I. Predmet
javnega razpisa spremenita drugi in tretji
odstavek tako, da se po novem glasita:
»Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009, znaša
12.000.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini
9.000.000 EUR,
9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 3.000.000 EUR.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 593/08
Ob-8805/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK – UPB 1, uradno prečiščeno besedilo), Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 35/01), Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), Zakona o uporabi slovenskega znakovnega
jezika (Uradni list RS, št. 96/02) in Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01)
ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
93/05), Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 109/02) ter Pravilnikom
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim
prilagojenih tehnikah, ter za razvoj
tehnične infrastrukture, namenjene
senzorno oviranim, ki jih bo v letu
2009 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka JPR4-SO-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet razpisa je financiranje pro-

gramskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno
oviranih, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture.
2. Področja razpisa in cilj razpisa
Razpisni področji sta naslednji:
2.1 Programske vsebine, namenjene
senzorno oviranim in razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin.
2.2 Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig.
Projekti pod točkami 2.1, 2.2 se sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu, iz
sredstev državnega proračuna.
Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim
v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti
podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje
pogojev enakih možnosti za delovanje na
kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje
dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno
ovirane.
Posebna načela kulturne politike na tem
področju so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje
razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za
njihove potrebe se lahko prijavijo:
3.1 Invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
4. Temeljni in prednostni kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin ter pri
izboru prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.1.1 Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost
in aktualnost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno
raznolikost.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
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– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in drugih
virov,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine spodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.2.1 Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta,
državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.2.2 Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih
ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in
nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih
slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhoneme:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično
uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od doseženega najvišjega števila točk
navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
programskih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1.
Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko.
4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1. Vsak prednostni
kriterij ima eno točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico
do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture glede na
število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe
o vpisu v register društev),
– reference, ki jih posreduje prijavitelj.
4.4.2 Za sofinanciranje razvoja tehnične
infrastrukture:
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– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe
o vpisu v register društev).
4.4.3 Za sofinanciranje knjig v Braillovi
pisavi in zvočnih knjig:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe
o vpisu v register društev),
– reference prijavitelja na tem področju
in seznam objavljenih knjig.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis, je 182.566,00
EUR.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določil
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2008 in 2009.
7. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa
z oznako JPR4-SO-2009 se objavi v Uradnem listu RS, 24. 10. 2008 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Razpis poteka do 24. 11. 2008.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim,
– prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig,
– ocenjevalni list za programske vsebine
ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi
pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih
knjig,
– ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo med uradnimi urami: vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo za kulturo mora na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak projekt
mora predlagatelj izpolniti svoj prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 3. 11. 2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na
sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni
razpis JPR4-SO-2009.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Damjana Golob Lavrič,
tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: damjana.golob-lavric@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju Ministrstva za kulturo vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in obveščanje
o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidu obravnave projekta obvestilo najpozneje
v enem mesecu po obravnavi na seji strokovne komisije.
Ministrstvo za kulturo
Št. 11010-120/2008
Ob-8807/08
Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
127/06 in 14/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08) ter 25. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS,
št. 75/94, 53/96, 94/00 in 5/08) objavlja
razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v študijskem letu
2008/2009
1. Predmet razpisa: razpis je namenjen
subvencioniranju šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih
v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki
so v študijskem letu 2008/2009 vpisani v 3.
ali 4. letnik izrednega študija dodiplomskih
študijskih programov oziroma v študijske
programe za izpopolnjevanje, s katerim bi
izpolnili z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.
2. Pogoji za kandidiranje: na razpis
lahko kandidirajo strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja, ki so v študijskem letu
2008/2009 vpisani v izredni študij dodiplomskih študijskih programov oziroma v študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer
defektološke dokvalifikacije, program za
pridobitev specialnopedagoške izobrazbe,
študijski program za izpopolnjevanje vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev
za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, dopolnilno izobraževanje
za pouk računalništva. Šolnina strokovnih
delavcev, ki lahko kandidirajo na razpis, za
študijsko leto 2008/2009 v višini sofinanciranja tega razpisa ne sme biti financirana iz
drugih javnih sredstev, v primerih delnega
sofinanciranja iz drugih javnih sredstev pa
se znesek subvencije, pridobljene po tem
razpisu, zmanjša v višini pridobljenih drugih
javnih sredstev.
3. Merila izbora kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo
izpolnjevali pogoje za kandidiranje, na razpisu več, kot je razpisanih sredstev, se
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bodo pri izboru razvrstili glede na doseženo
število točk.
3.1. Strokovni delavci, ki so v študijskem
letu 2008/2009 vpisani v izredni študij dodiplomskih študijskih programov:
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen
čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbe, pa bi z uspešno končanim študijskim programom izpolnili vse z zakonom
in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta, na
katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo – 10 točk,
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen
čas in imajo za zasedbo delovnega mesta z zakonom in drugimi predpisi določeno
izobrazbo, vendar bo njihovo delo najkasneje v šolskem letu 2009/2010 v celoti ali
v deležu postalo nepotrebno zaradi nujnih
operativnih razlogov, z uspešno končanim
študijskim programom pa bi izpolnili vse
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta strokovnega delavca na področju vzgoje
in izobraževanja – 8 točk,
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen
čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbe, lahko pa opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu s 146. in 148.
členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter
v skladu z 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, 36/08) in bi z uspešno končanim
študijskim programom izpolnili vse z zakonom in – drugimi predpisi določene pogoje
o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta,
na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo – 6 točk,
– kandidati, ki so zaposleni za določen
čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbe, pa bi z uspešno končanim študijskim programom izpolnili vse z zakonom
in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta, na
katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo – 4 točke.
3.2. Kandidat, ki izpolnjuje v 2. točki razpisa določene pogoje, pridobi dodatni 2 točki, če izkaže, da mu bo zavod, v katerem je
zaposlen, omogočal izobraževanje v skladu
s svojimi možnostmi.
Če bo kandidatov, ki se bodo po točki
3.1. uvrstili na zadnje mesto, ki mu bo še
podeljena subvencija, več, bo kot dodatni
kriterij upoštevan poprejšnji študijski uspeh
kandidata, ki bo izračunan kot povprečje do
30. 9. 2008 doseženih ocen na:
– študijski smeri, za katero želi kandidat
pridobiti subvencijo – pri tistih kandidatih,
ki so bili na isti študijski smeri vpisani vsaj
v preteklem študijskem letu (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov, ne pa tudi
vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) ali
– študijski smeri, na podlagi katere se je
kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju
študija prvič vpisal na študijsko smer, za katero želi pridobiti subvencijo (kriterij študijskega
uspeha temelji na izračunu povprečne ocene
vseh opravljenih izpitov, ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog,
hospitacij, praktikumov in podobnega).
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4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev,
ki se bodo dodelila na podlagi tega razpisa,
je 158.025,00 €, in sicer:
4.1. Za kandidate, v študijskem letu
2008/2009 vpisane v izredni študij dodiplomskega študijskega programa, je okvirna
višina razpoložljivih sredstev 128.375,00 €.
Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika bo 1.625,00 € pri čemer
lahko znesek subvencije predstavlja največ
80% šolnine za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis. Če
znesek predvidene subvencije presega 80%
šolnine za tekoči letnik študija, za katerega
se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja
znesek subvencije 80% te šolnine.
4.2. Za kandidate, v šolskem letu
2008/2009 vpisane v študijske programe
za izpopolnjevanje iz 2. točke tega razpisa, je okvirna višina razpoložljivih sredstev
29.650 €, pri čemer je predvidena subvencija za posameznega prejemnika določena
z višino kotizacije, objavljene v Katalogu
programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju.
V primeru neizkoriščenih razpisanih
sredstev v točki 4.2, se sredstva iz navedene točke, v okviru razpisa, prenesejo na točko 4.1. Subvencija se v okviru razpisa dodeli
naslednjim kandidatom, ki so zbrali najvišje
število točk na podlagi objavljenih meril.
5. Vloga, poslana na ta razpis, mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 2008/2009, dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport,
http://www.mss.gov.si/ (področje Okrožnice,
razpisi in javna naročila, podpodročje Javni
razpisi) ali osebno med delovnim časom
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba
za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova 16,
Ljubljana,
– izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje po kateri od alinej 3. točke tega razpisa
oziroma izjavo pooblaščene osebe zavoda,
v katerem je kandidat zaposlen, da bo najkasneje v šolskem letu 2009/2010 njegovo
delo postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov,
– uradno potrdilo o vpisu v študijskem
letu 2008/2009 za izredni študij dodiplomskega študijskega programa ali študijskega programa za izpopolnjevanje iz 2. točke
tega razpisa, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne
šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine
v študijskem letu 2008/2009) ali dokazilo
o plačani kotizaciji za študijski program izpopolnjevanja iz 2. točke tega razpisa,
– izjavo kandidata, da njegova šolnina ni
financirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je financirana iz drugih javnih sredstev pa dokazilo o višini financiranja.
Vloga lahko za potrebe uveljavljanja dodatnih točk po kriteriju iz 3.3. točke tega razpisa vsebuje tudi izjavo pooblaščene osebe
zavoda, v katerem je kandidat zaposlen,
da mu bo zavod omogočal izobraževanje
v skladu z njegovimi možnostmi.
6. Pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz
tega razpisa, bodo izplačane iz sredstev
proračuna RS za leto 2009, proračunske
postavke 7153 – izobraževanje učiteljev
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in konta 4119 – drugi transferi posameznikom.
7. Rok za oddajo prijav je 7. 11. 2008.
Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi
zahtevanimi prilogami iz 5. točke morajo
biti poslane po pošti ali vložene osebno na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane ali vložene v zaprti ovojnici,
z označenim imenom, priimkom in naslovom
kandidata ter vidno označbo »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis študijskih pomoči
2008/2009«. Prijava se šteje za pravočasno tudi, če je bila oddana priporočeno po
pošti na zadnji rok za oddajo prijav, t.j. 7. 11.
2008. Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno, ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene
ali označene, ne bodo obravnavane in bodo
s sklepom zavržene.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 12. 11.
2008 v prostorih ministrstva in ne bo javno.
Obravnavane bodo le pravočasno prispele
in ustrezno označene (glej točko 7.) ovojnice. Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno
ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in
označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 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.
O dodelitvi sredstev bo odločil minister
pristojen za šolstvo, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o dodelitvi
sredstev pisno obveščeni najkasneje v roku
45 dni od odpiranja vlog.
9. Razpisno dokumentacijo, ki obsega
razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec pogodbe, kandidati dobijo na spletnem
naslovu ministrstva http://www.mss.gov.si/
(področje Okrožnice, razpisi in javna naročila, podpodročje Javni razpisi), ali osebno
med delovnim časom v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel.
01/400-52-46).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 352-107/2008
Ob-8831/08
Na podlagi 16. člena Stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998),
Sprememb in dopolnitev Stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 31. 3. 1998)
ter Sprememb in dopolnitev (št. 363-01-1/05
z dne 13. 8. 2005) Stanovanjska komisija za
dodeljevanje stanovanj sodnikom, državnim
tožilcem, osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških (v
nadaljnjem besedilu: komisija) objavlja
razpis
za oddajo službenih stanovanj v najem
Predmet oddaje:
– enosobno stanovanje v Mariboru v izmeri 41,19 m2, Vrazova 40/I. nadstropje,
– trisobno stanovanje na Ptuju v izmeri
79,46 m2, Kajuhova 5/III. nadstropje.
Stanovanje v Mariboru je delno opremljeno (kuhinja), stanovanje na Ptuju je neopremljeno, za le-tega je v pripravi razpis za
izvedbo sanacije balkona.
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in
drugi zaposleni na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev službenega stanovanja po zgoraj navedenem Stanovanjskem pravilniku.
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Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca,
in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovnega mesta in delovne dobe, zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem, ali bi službeno stanovanje uporabljal prosilec sam, oziroma,
kdo bi ga naj poleg prosilca uporabljal (sorodstvena vez s prosilcem),
2. potrdilo o stalnem in začasnem bivališču,
3. izjavo prosilca, da po 9. členu Stanovanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za
pridobitev službenega stanovanja,
4. predlog predstojnika organa z obrazložitvijo o številu kadrovskih točk po 13. členu
Stanovanjskega pravilnika,
5. podatke o delovnem mestu prosilca
in o tem, v katero skupino sodi po 12. členu
Stanovanjskega pravilnika,
6. podatek o delovni dobi v organu in na
funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).
Prosilec mora prošnjo iz prve točke, dokazilo iz druge točke in izjavo iz tretje točke
prejšnjega odstavka predložiti predstojniku
sodišča oziroma državnega tožilstva v roku
7 dni od objave razpisa. Predstojniki okrajnih sodišč vse dospele vloge s predlogom iz
četrte ter podatkom iz pete ter šeste točke
prejšnjega odstavka, predložijo predsedniku
okrožnega sodišča.
Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniki sodišč in vodje državnih organov z vsemi podatki iz tega razpisa poslali na Ministrstvo za pravosodje
– Stanovanjska komisija za dodeljevanje
stanovanj sodnikom, državnim tožilcem,
osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in
v organih za postopek o prekrških, Župančičeva 3, Ljubljana, v roku 14 dni od
objave razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 826/08
Ob-8822/08
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1272, travnik v izmeri 993 m2,
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zem
ljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
29.790,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 1273, travnik v izmeri 993 m2,
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zem
ljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
29.790,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 1287, travnik v izmeri 1169 m2,
vpisana pri vl. št. 1302, k.o. Grahovo, zem
ljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
35.070,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1277/3, travnik v izmeri 6260 m2,
vpisana pri vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče
se po planu nahaja v poselitvenem območju,
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izklicna cena zemljišča znaša 187.800,00
EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 137, njiva v izmeri 1028 m2, vpisana pri vl. št. 2191, k.o. Šempeter, zemljišče
je opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna
cena zemljišča znaša 148.032,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 2987/1, travnik v izmeri 1533 m2,
vpisana pri vl. št. 723, k.o. Vrtojba, zemljišče
je opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 103.017,60 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 3232/2, travnik v izmeri 76 m2 in
parc. št. 3232/5, njiva v izmeri 287 m2, obe
vpisani pri vl. št. 763, k.o. Štjak, zemljišči se
po planu nahajata v poselitvenem območju,
območju stanovanj, izklicna cena zemljišč
znaša 10.890,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Nepremičnini se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 8
Parc. št. 471/1, travnik v izmeri 1177 m2,
travnik v izmeri 2189 m2, pašnik v izmeri
854 m2, pašnik v izmeri 2517 m2, neplodno
v izmeri 894 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o.
Prekopa. Zemljišče je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče na posebnem območju (športni center), izklicna cena zemljišča
znaša 457.860,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišče je obremenjeno s služnostno pravico vožnje in pešpoti
v korist Občine Vransko.
Zaporedna št. 9
Parc. št. 246/186, njiva v izmeri 91 m2,
vpisana pri vl. št. 1725, k.o. Polzela. Zem
ljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče znotraj območja urejanja po odloku o LN Poligon – poslovna cona Ločica,
izklicna cena zemljišča znaša 7.644,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 157/6, travnik v izmeri 349 m2,
vpisana pri vl. št. 246, k.o. Primož pri Ljubnem. Zemljišče se po planu nahaja v območju opredeljenem kot poselitveno območje
(stavbišče) – območje stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 8.376,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec
nosi strošek že narejene parcelacije zemljišča v višini 145,90 EUR (v strošek je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 29/10, njiva v izmeri 3669 m2,
vpisana pri vl. št. 256, k.o. Dobrava pri Rad
ljah. Zemljišče je po planu opredeljeno kot
stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča
znaša 66.042,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). V zemljiški knjigi je
v C2-listu pri predmetni nepremičnini na podlagi pogodbe o stavbni pravici z dne 22. 3.
2005 vknjižena stavbna pravica.
Zaporedna št. 12
Parc. št. 594/17, gozd v izmeri 5987 m2,
vpisana pri vl. št. 163, k.o. Pekre. Zemljišče
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, izklicna
cena zemljišča znaša 1.199.220,04 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 13
Parc. št. 1324/9, travnik v izmeri 178 m2,
vpisana pri vl. št. 777, k.o. Štefan. Zemljišče
se po planu nahaja v območju za stanovanja
s spremljajočimi dejavnostmi, izklicna cena
zemljišča znaša 14.952,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).

Zaporedna št. 14
Parc. št. 27/5, travnik v izmeri 1174 m2 in
parc. št. 32/3, travnik v izmeri 1338 m2, obe
vpisani pri vl. št. 238, k.o. Bohova. Zemljišče
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij, izklicna
cena zemljišč znaša 524.505,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Nepremičnini se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 15
Parc. št. 1007/24, travnik v izmeri 221 m2,
parc. št. 1007/25, travnik v izmeri 237 m2 in
parc. št. 1011/2, njiva v izmeri 3715 m2, vse
vpisane pri vl. št. 2218, k.o. Žalec. Zemljišče
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, izklicna cena
zemljišča znaša 450.684,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV). Nepremičnine
se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 16
Parc. št. 659/2, travnik v izmeri 7467 m2,
parc. št. 672/2, travnik v izmeri 7 m2, parc.
št. 673/2, njiva v izmeri 292 m2, vse vpisane pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas, parc.
št. 657/5, travnik v izmeri 2059 m2, parc.
št. 657/7, travnik v izmeri 2061 m2, parc.
št. 657/8, travnik v izmeri 175 m2, parc. št.
679/2, travnik v izmeri 143 m2, parc. št.
680/2, njiva v izmeri 112 m2, parc. št. 684/4,
travnik v izmeri 168 m2, vse vpisane pri vl.
št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišča so po
planu opredeljena kot stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 599.232,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 17
Parc. št. 688/2, njiva v izmeri 114 m2,
vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do
118596/275100. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 2.352,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 18
Parc. št. 688/3, njiva v izmeri 151 m2,
vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do
118596/275100. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 3.120,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 19
Parc. št. 685/2, njiva v izmeri 370 m2,
vpisana pri vl. št. 941, k.o. Ojstriška vas, do
2295/4172. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 9.792,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 7. 11.
2008, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem
na št. 77-10/2008 za javni razpis. Ponudni-
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kom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani
občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu
ponudbe s strani občine oziroma v petih
dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja
predkupne pravice s strani solastnikov pa
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani solastnikov oziroma v petih dneh
po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik,
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap.
št. 6, 15 in 16 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona
o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin
občini, na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap. št. 17, 18 in 19 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim
deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom
Zakona o urejanju prostora na nepremičnini
uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom in občini na
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območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma
solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se
šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik
oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli
ponudbo Sklada za prodajo solastniškega
dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno
pogodbo z občino. V primeru, da občina
ponudbe Sklada za prodajo solastniškega
dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa
bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo
Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom
oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
v postopku javnega zbiranja ponudb samo
v primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 13. 11. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-8826/08
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96
in 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: Zakon), 21.
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni
list RS, št. 59/00; v nadaljevanju: Uredba),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami) (v nadaljevanju:
Uredba o regionalnih državnih pomočeh,
katere vsebina je bila potrjena z Mnenjema o skladnosti Regionalne sheme državnih pomoči št. 442-11/2006/16 z dne 30. 4.
2007, št. priglasitve: BE01-1783262-2007,
ter št. 442-11/2006/24 z dne 11. 7. 2007,
št. priglasitve: BE02-1783262-2007, ki ju
je podalo Ministrstvo za finance, Splošnih
pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 27. 7. 2007 (v
nadaljevanju: Splošni pogoji), sklepa Vlade
Republike Slovenije, z dne 20. 3. 2008 o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu
Slovenskega regionalno razvojnega sklada
za leti 2008 in 2009 ter soglasja Nadzorne-
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ga sveta, podanega na 35. seji z dne 10. 10.
2008, objavlja Slovenski regionalno razvojni
sklad (v nadaljevanju: Sklad)
drugi javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje investicijskih projektov
podjetniškega značaja
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem z začetnimi investicijskimi projekti podjetniškega
značaja, ki dejavnost opravljajo v Republiki
Sloveniji in projekt izvajajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
2. Upravičenci: pravico kandidiranja na
javnem razpisu imajo velika, srednje velika in mala podjetja, in sicer gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, s spr. in dop.; v nadaljevanju:
ZGD 1), zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07)
(v nadaljevanju: vlagatelji).
Glede opredelitve malih in srednje velikih podjetij (MSP) se uporabljajo določbe iz
Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004
z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (Uradni list EU L 63, z dne 28. 2.
2004), in sicer:
– Podjetje je vsaka pravna ali fizična
oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
To zlasti vključuje samozaposlene osebe in
družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska
podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo
z gospodarsko dejavnostjo.
– Število zaposlenih in najvišje finančne
vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:
– V kategoriji MSP se srednje veliko
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj
kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne
presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
– V kategoriji MSP se mikro podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 10
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve
MSP najdete v Povabilu k oddaji vloge.
3. Skupna višina razpisanih sredstev je
6.017.684,00 EUR ugodnih posojil.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Nameni dodeljevanja sredstev
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
2. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
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velikih podjetjih

malih in srednjih podjetjih
nakup zemljišč
gradnja in nakup objektov
nakup strojev in opreme

/

stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih
stroškov)

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom
patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja) največ do 100% upravičenih stroškov
celotne naložbe

nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova, razen če gre
za prevzem je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih
z regionalno državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom,
odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa

nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena, razen če gre
za prevzem je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih
z regionalno državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom,
odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa

zakup zemljišč in zgradb, če je zakupna pogodba sklenjena za obdobje najmanj petih let po predvidenem dokončanju naložbe za
velika podjetja in najmanj treh let za mala in srednja podjetja; v primeru zakupa sredstev (ne pri zemljiščih ali zgradbah) v obliki
finančnega zakupa mora biti z zakupno pogodbo predviden obvezen nakup (odkup) sredstev po izteku zakupa
3. Neupravičeni stroški:
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost.
4. Financirani
investicijski
projekti
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25%
kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%); v izjemnih primerih, lahko
Sklad določil neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma
izvajalec,
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja.
5. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti, predelave in trženja proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
kot je določeno v členu 3(2) Uredbe (EGS)
št. 1898/87, ter področjih ribištva, jeklarstva,
premogovništva, železarstva in industrije
sintetičnih vlaken;
– predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, kolikor je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na proizvajalce;
– ki deluje v dejavnostih, povezani z izvozom v tretje države ali države članice, ko
je pomoč neposredno vezana na izvožene
količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– ki je pridobil pomoč, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– ki je v težavah – podjetje je v težavah
(na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):

– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije:
– ki so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah.
6. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva
izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom.
7. Vlagatelj mora (odvisno od narave del)
po zaključku investicije pridobiti uporabno
dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
8. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
9. Projekt ne sme biti začet pred izdajo
Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta (1 Sklad je pred začetkom dela na projektu pisno potrdi, da projekt pod pridržkom
natančne preveritve, načeloma izpolnjuje
pogoje upravičenosti), ki mora biti izdano
pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano
prijavo na javni razpis oziroma najkasneje
do 31. 12. 2010. Rok za zaključek investicije
se opredeli v sklepu in pogodbi. Po zaključku investicije mora vlagatelj Skladu najkasneje v roku 3 mesecev predložiti Poročilo
o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev.
10. Vlagatelj naj bi s to investicijo, po
njenem zaključku, poskušal doseči naslednje cilje:
– 5% povečanje števila zaposlenih,
– 3% povečanje prihodka in dobička.
III. Finančni pogoji:
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do največ 75% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV) oziroma

do najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
– za velika podjetja in vsa podjetja v sektorju transporta 30%,
– srednje velika podjetja 40%,
– mala oziroma mikro podjetja 50%.
Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalentu dotacije.
2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu
odobren največ en projekt oziroma vloga.
Vlagatelji, ki so že prejeli sredstva po javnih
razpisih Sklada v letu 2008, niso upravičeni
do sredstev po tem javnem razpisu.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV) ne
sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000
EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih
projektov (brez DDV) ne sme presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija
v višini predloženih upravičenih predračunov,
računov, predpogodb, pogodb (brez DDV).
Višina odobrenih sredstev ne sme presegati
3,0 milijone EUR, prav tako ne sme skupna
višina zadolženosti posameznega vlagatelja
do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada.
4. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 18
let (z vključenim moratorijem),
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 1% letno, za občine iz osrednjeslovenske statistične regije,
ki niso uvrščene med razvojno omejevane
glede na 3. člen Uredbe, in sicer: Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče, Grosuplje,
Kamnik, Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji,
Logatec, Ljubljana, Horjul, Dobrova-Polhov
Gradec, Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica,
Vodice, Vrhnika, Borovnica;
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno, za
projekte v občinah, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe,
in sicer po posameznih statističnih regijah:
– Notranjsko-kraška: Cerknica, Postojna,
– Zasavska: Zagorje ob Savi,
– Koroška: Dravograd, Slovenj Gradec,
– Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto,
Ribnica,
– Goriška: Ajdovščina, Idrija, Cerkno,
Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Tolmin, Bovec,
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– Savinjska: Vojnik, Laško, Radeče, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Polzela,
Prebold,
– Gorenjska: Žirovnica, Kranjska Gora,
Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur,
Radovljica, Bohinj, Bled, Škofja Loka, Železniki, Žiri, Tržič in
– Obalno-kraška: Izola, Koper, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača;
c) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno, za
projekte v Pomurju in ostalih občinah, ki se
uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi
problemi glede na določila Uredbe;
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
5. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila praviloma ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb,
z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem
oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali v obliki
refundacije že plačanih računov, za dela
izvršena iz lastnih virov po datumu izdaje Potrdila s pridržkom, glede ustreznosti
projekta oziroma po datumu izdaje sklepa
o odobritvi sredstev.
7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta ter prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva.
8. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo,
da za prijavljeni projekt ni dobil še sredstev,
ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči. Kolikor pa je vlagatelj prejel sredstva državnih
pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir, višino
prejetih sredstev in številko sheme po kateri
je dobil ta sredstva.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
10. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj
enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Če se vlagatelj v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4.
iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je
umaknil vlogo.
11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji: posojilo
do 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje
pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR
vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu
instrumentu enakovrednim jamstvom. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom,
mora biti razmerje med obveznostjo do
Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremič-
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nin praviloma 1 proti 2,5. Posojilo Sklada ne
more biti zavarovano z jamstvom Republike
Slovenije ali občine.
12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške
za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka
odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila):
1. Obrazec B.
2. Poslovni načrt mora vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategija trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo,
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila,
– ter opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja.
Poslovni načrt ne sme biti starejši od 1
leta, pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz
leta 2007, in splošne diskontne stopnje, ki
je 7%.
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki
ga izda krajevno pristojna Davčna uprava.
4. V primeru graditve ali izvajanja del na
objektih, gradbeno dovoljenje, ki se mora
glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
5. Predračuni, računi, ponudbe, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Ponudbe, predračuni oziroma
predpogodbe ne smejo biti starejši/e od 1
leta od objave javnega razpisa. Računi oziroma pogodbe pa so lahko izdani/e oziroma
dela/storitve opravljene po datumu izdaje
Potrdila s pridržkom. Vsa dokumentacija se
mora glasiti na vlagatelja.
6. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka ipd.), kar opredeli v obrazcu
za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno
garancijo, mora predložiti Skladu pismo
o nameri, izdano s strani banke.
7. Dokazila o registraciji vlagatelja (za
obrtnike):
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le-ta moral predložiti
vlagatelj sam.
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro so podrobneje navedena
v razpisni dokumentaciji.
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1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk):
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)).
b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.
c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji
v predhodnem letu oziroma letu 2007.
d) Določitev števila točk glede na 3. člen
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni
list RS, št. 59/00).
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk):
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev).
b) Lastna udeležba.
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev.
d) Ocena finančne uspešnosti projekta.
e) Interna stopnja donosnosti projekta.
f) Ekološka ustreznost investicije.
3. Ocena investitorja (največ 30 točk):
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada.
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev.
c) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila.
d) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe).
e) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev.
Vse vloge s programi z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
VI. Rok in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
posameznega roka.
Roki za oddajo prijav so: 28. 11. 2008,
15. 12. 2008 ter 9. 1. 2009. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge,
ki bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih, se prenesejo v naslednje odpiranje,
razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranja bodo do tretji delovni dan po izteku
rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso javna
in bodo potekala do porabe sredstev. Takoj,
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ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
B«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan
v skupni evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Slovenskega regionalno razvojnega
sklada,Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od
objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9.
do 12. ure, osebno, ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani
Sklada: http://www.rdf-sklad.si/.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel.
01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno
na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo. Sklad lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu
v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog:
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija
v primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
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ocene strokovne službe se posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena
upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne
tudi strokovnjake iz delovnih področij glede
na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada.
7. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 30 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitvijo sredstev višje od 500.000 EUR, poda
soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep
o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba
v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno
v dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal (Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica), s pripisom na ovojnici:
Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa).
O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
8. Postopek izbire Regionalnega sklada
bo potekal skladno s Splošnimi pogoji.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
9. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da
sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od vlagatelja vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno
besedilo).
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 410-187/2008
Ob-8824/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 118 z dne 21. 12. 2007), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 47 z dne 16. 5. 2008), župan
Občine Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditev »Veseli december
2008« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet razpisa oziroma sofinanciranja
so trije sklopi prireditev:
1. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob
praznovanju sv. Miklavža
Sofinancirana bo osrednja prireditev ali
niz prireditev, organiziranih tako, da bodo
prireditve pokrivale celotno območje Občine
Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti primerna praznovanju sv. Miklavža.

Prireditev oziroma niz prireditev se morajo odvijati 5. ali 6. decembra 2008.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
posamezno prireditev oziroma niz prireditev
do višine 2.500 evrov oziroma v sorazmernem deležu.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
Pokritost s prireditvami v občini:
– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi niz
enakih prireditev, ki bodo pokrile območje
celotne občine,
– 20 točk za izvajalca, ki zagotovi eno
– osrednjo prireditev,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno
– lokalno prireditev.
Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več
izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
Nakup daril za obdaritev otrok ni opravičljiv strošek izvedbe prireditve ali niza prireditev.
2. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob
praznovanju Božiča in Novega leta (dedek
Mraz) za vse predšolske in osnovnošolske
otroke Občine Ilirska Bistrica
Sofinancirana bo osrednja prireditev ali
niz prireditev, organiziranih tako, da bodo
prireditve pokrivale celotno območje Občine
Ilirska Bistrica.
Prireditve oziroma niz prireditev se morajo odvijati v terminu od 20. do 31. decembra 2008.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
posamezno prireditev oziroma niz prireditev
do višine 3.500 evrov v sorazmernem deležu, ki naj obsega vsaj enodnevni program:
– popoldanski otroški program z delavnicami in lutkovno igrico ali glasbenim programom za otroke in prihodom dedka Mraza
s spremstvom (1 dan) ali
– popoldanski otroški program z lutkovno
igrico (vsebinsko različna od prve) in prihodom dedka Mraza s spremstvom (1 dan).
Delavnice za otroke morajo spodbujati
kreativnost in ustvarjalnost.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
Pokritost s prireditvami v občini:
– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi niz
enakih prireditev, ki bodo pokrile območje
celotne občine,
– 20 točk za izvajalca, ki zagotovi eno
– osrednjo prireditev,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno
– lokalno prireditev.
Program:
– 20 točk za izvajalca, ki zagotovi delavnice in lutkovno igrico ali glasbeni program
s prihodom dedka Mraza s spremstvom,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi ali
delavnice ali lutkovno igrico ali glasbeni program s prihodom dedka Mraza s spremstvom.
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Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več
izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
Nakup daril za obdaritev otrok ni opravičljiv strošek izvedbe prireditve ali niza prireditev.
3. Izvedba osrednje prireditve Silvestrovanja in spremljajočih prireditev v Ilirski Bistrici
Sofinancirana bo osrednja prireditev Silvestrovanja v Ilirski Bistrici dne 31. 12. 2008,
ki vključuje tudi niz spremljajočih prireditev
v terminu od 20. do 31. decembra.
Spremljajoče prireditve oziroma niz prireditev naj predvidoma vključujejo:
– večerni božični koncert (1 dan) – v terminu od 20. do 24. decembra,
– večerni zabavno-glasbeni program (1
dan) – v terminu od 26. do 30. decembra,
– popoldanske delavnice za otroke na
temo »Prihaja novo leto« v tednu od 26. do
30. decembra ali na dan 31. 12.,
– božično novoletno tržnico,
– druge prireditve v času od 26. do
30. decembra.
Osrednja prireditev silvestrovanja naj:
– bo organizirana v Ilirski Bistrici,
– bo organizirana na primerni lokaciji,
– se odvija vsaj od 21. do 1. ure naslednjega dne,
– ima povezovalca programa,
– vključuje gostinsko ponudbo,
– vsebuje glasbeni program z vsaj eno
glasbeno zasedbo,
– vključuje odštevanje časa do 24. oziroma 00. ure,
– ima ognjemet, ki mora trajati vsaj 5
minut (intenzivno).
Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen
sofinancirala osrednjo prireditev silvestrovanja do višine 8.000 evrov oziroma v višini
do 14.000 evrov organizacijo silvestrovanja
z nizom spremljajočih prireditev.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
1. predlagan program vključuje priznane
glasbene izvajalce:
– 30 točk prejme program, ki vključuje
2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem
prostoru,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem
prostoru,
2. predlagan program spremljajočih prireditev vključuje glasbene-kulturne izvajalce
s področja občine:
– 30 točk prejmejo programi, ki vključujejo 3 ali več izvajalcev s področja občine,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 2 izvajalca s področja občine,
– 10 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 izvajalca s področja občine,
3. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica in je inovativen v pri-
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merjavi s programi decembrskih prireditev
preteklih let:
– 10 točk dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica
– organizacija in izvedba tudi spremljajočih
prireditev,
– 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje
pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba le prireditve silvestrovanja,
4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev:
– 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali
več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev,
5. organizacija in izvedba spremljajočih
prireditev:
– 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo
božičnega koncerta,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
večernega zabavno-glasbenega programa
(1 dan),
– 10 točk dobi prijavitelj za organizacijo
popoldanskih silvestrskih delavnic za otroke,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
božično novoletne tržnice,
– 15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo
prijavljeno prireditev,
6. delež pričakovanega sofinanciranja
občine:
– 20 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 0 točk za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi za
izvedbo in sofinanciranje posamične prireditve ali vseh treh razpisanih prireditev
skupaj.
Vse prireditve, katerih sofinancer je Občina Ilirska Bistrica, morajo biti brez vstopnine.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se
tradicionalno v tem časovnem obdobju odvijajo v Občini Ilirska Bistrica.
5. Navodila za izdelavo prijav
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec
z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
finančno konstrukcijo prireditve,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa, po
dnevih, urah, lokacijah in vsebini.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva
na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na
vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan
uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo
navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji
tega javnega razpisa, pogodbo in navodili
občine.
6. Način oddaje prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najkasneje do ponedeljka,
10. novembra 2008, do 10. ure, na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
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6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka
oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis:
»Javni razpis – Veseli december 2008 – ne
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti
označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do navedenega roka. Prijave, ki
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega
razpisa na razpolago v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri: odpiranje ponudb bo dne 10. 11. 2008,
ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki
jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja ponudb in
pozvani k sklenitvi pogodbe.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 87/2008
Ob-8830/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju
drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini
Pesnica (MUV št. 31/07) ter na podlagi
Odloka o proračunu občine Pesnica za leto
2008 (MUV, št. 11/08), Občina Pesnica objavlja
javni razpis
dodelitve proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja na območju Občine Pesnica
za leto 2008
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.
II. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in
izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja
v Občini Pesnica (MUV št. 31/07).
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na
področju razvoja kmetijstva in podeželja,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči. Sredstva se dodelijo za
naslednje ukrepe:
– Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen pravilnika) – v okvirni višini
26.000,00 EUR in
– Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen pravilnika)
– v okvirni višini 26.000,00 EUR.
IV. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2008 na proračunski
postavki 11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu v okvirni višini 104.000,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep ne bodo
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porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale ukrepe.
V. Ukrepi, upravičeni stroški, upravičenci
in pogoji za pridobitev
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub
posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske
razmere,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročijo bolezni.
Bruto intenzivnost pomoči:
– podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, se dodeli v višini razlike pomoči do
50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter
živali zaradi bolezni.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. V primeru
zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj
tudi last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine,
– zavarovalnice, pri katerih so sklenjena
zavarovanja za kmetijska gospodarstva,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica za leto
2008,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
Cilj pomoči je zagotavljanje tehnične pomoči za višji nivo strokovne izobraženosti
in usposobljenosti primarnih kmetijskih pridelovalcev ter boljši dostop do informacij
s področja kmetijstva.
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
2.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
2.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
2.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
2.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razde-
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ljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih na območju Občine
Pesnica, če so informacije in predstavitev
nevtralne in imajo proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe (društva), ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo
te storitve skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov v letu
2008,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 14. 11. 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, vloga: Razpis
kmetijstvo« dostaviti na naslov: Občina
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica pri Mariboru. Upoštevale se bodo
vloge, prispele do 14. 11. 2008, v vložišče
Občine Pesnica, soba št. 108/I, do 12. ure
oziroma poslane po pošti s poštnim žigom
do vključno 13. 11. 2008. Na hrbtni strani
kuverte morata biti naziv in polni naslov
prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog
bo najkasneje do 21. 11. 2008. Odpiranje
vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 3
dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 5. 12. 2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo v Občinski
upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
soba 103/I ali 108/I. Za dodatne informacije lahko pokličite Maček Nevenko, tel.
654-23-67 ali pišete na elektronski naslov:
obcina.pesnica@pesnica.si, z navedbo
»razpis kmetijstvo«.
Občina Pesnica

Št. 330-0006/2008
Ob-8872/08
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 51/06 – ZKme UPB1),
Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto
2008 (Primorske novice Uradne objave, št.
6/08) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne
objave, št. 34/07, 21/08) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2008 za pokrivanje
operativnih stroškov transporta iz
odročnih krajev
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin
v letu 2008 po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št.
1998/2006. Sredstva se dodelijo kot pomoč
»de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov (vrsta pomoči),
in sicer za pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev (ukrep).
III. Višina razpisanih sredstev, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za
pridobitev sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila
za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev znaša
5.200,00 EUR. Predmet podpore je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso
ekonomsko upravičeni.
Upravičenci do dodelitve pomoči za pokrivanje operativnih stroškov transporta iz
odročnih krajev so zadruge, ki opravljajo
dejavnost transporta med kmetijskimi gospodarstvi na območju Občine Tolmin in izpolnjujejo vse pogoje, določene s tem razpisom (v nadaljevanju: prevoznik).
Za pridobitev sredstev mora prevoznik
izpolnjevati naslednje pogoje:
– Prevoznik mora imeti sedež na območju Občine Tolmin.
– Prevoznik mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
– Prevoznik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, in
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, določene z veljavno zakonodajo.
– Prevoznik ne sme biti podjetje v težavah.
– Prevoznik mora izpolnjenim razpisnim
obrazcem priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti transporta (npr. izpis iz sodnega
registra),
– pregled prevozov po posameznih
relacijah z navedbo relacije, odročnega območja, v katero relacija sodi, razdalje (v
km), frekvence prevozov in stroška prevoza
na kilometer.
– Vsa dokazila o opravljenih prevozih, za
katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti
na ime prevoznika in morajo biti izdani z datumom od 1. 1. 2008 do 30. 11. 2008.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
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– stroške za refinanciranje obresti, povezanih z opravljanjem transportov, ki se
prijavlja na razpis;
– investicije, povezane z opravljanjem
transportov, ki se prijavljajo na razpis;
– prevoze, ki so financirani iz drugih javnih sredstev RS in EU.
Bruto intenzivnost pomoči lahko doseže
največ 70% upravičenih stroškov tovornega transporta, najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, največji pa
5.000,00 EUR na prevoznika na leto.
Upravičeni stroški so operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih,
opravljeni v času od 1. 1. do 31. 10. 2008,
na območju:
– Poljubinja, Ljubinja, Sel nad Podmelcem in Podmelca;
– Kneže, Temljin in Kneških Raven;
– Baške Grape in
– Šentviške planote.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Merila, na podlagi katerih bodo ovrednotene prijave na razpis, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, in razdeljena proračunska
sredstva, so naslednja:
– dejavnost transporta, je glavna dejavnost prevoznika;
– frekvenca transportov na posameznem
odročnem območju, kot je definirano s tem
razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih prevoznik opravi na odročnih območjih, kot so
definirana s tem razpisom, v obdobju od
1. 1. do 31. 10. 2008;
– število odročnih območij, kot so definirana s tem razpisom, na katerih prevoznik
opravlja dejavnost transporta.
IV. Rok za predložitev prijav in način pred
ložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno
ponedeljka, 3. novembra 2008, do 12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce,
– obvezne priloge,
– vzorec pogodbe (podpisan, v primeru
pravne osebe tudi žigosan), ki je priložen
posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj, Javni razpis
– Kmetijstvo 2008: Transport« na naslov:
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220
Tolmin.
Ne glede na način vložitve, morajo vloge prispeti na Občino Tolmin najkasneje do
3. novembra 2008, do 12. ure.
V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo po izteku prijavnega
roka obravnavala strokovna komisija za
kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje
vlog bo potekalo 3. novembra 2008 ob 13.
uri. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in
meril, določenih v javnem razpisu. Komisija
lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi
navedenih upravičenih stroškov prijavljenih
investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
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Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih
vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku
osmih 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
bo osem dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija
vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne
in upravičene vloge pa bo komisija točkovala v skladu z merili za ocenjevanje vlog,
določenih v javnem razpisu, ter pripravila
predlog razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ občinske uprave
izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih
stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih
dni, od dneva vročitve sklepa upravičencu.
Odločitev župana je dokončna.
Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši
pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev,
dodeljenih po tem razpisu, opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija,
namenskost in smotrnost porabe pa lahko
ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin.
V primeru nenamenske porabe sredstev
bo prejemnik sankcioniran v skladu z določili
21. člena Pravilnika.
Komisija lahko po odpiranju vlog resničnost podatkov vzorčno preveri na terenu.
VII. Dodatna pojasnila in razpisna dokumentacija: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem
roku zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo
v tajništvih občine in na Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom pri
Vereni Tuta, na tel. 05/381-95-00, vsak delovni dan, od 8. do 14. ure ali elektronskem
naslovu: verena.tuta@tolmin.si.
Občina Tolmin
Ob-8900/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih
ukrepov razvoja podeželja v Občini Pesnica (MUV, št. 31/07) ter na podlagi Odloka
o proračunu Občine Pesnica za leto 2008
(MUV, št. 11/08), Občina Pesnica objavlja

101 / 24. 10. 2008 /

Stran

3561

javni razpis
dodelitve proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja na območju Občine Pesnica
za leto 2008
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
II. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in
izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja
v Občini Pesnica (MUV, št. 31/07).
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Občine
Pesnica, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis. Sredstva se
dodelijo za naslednje ukrepe:
– Promocija in trženje proizvodov in storitev (19. člen pravilnika) – v okvirni višini
26.000,00 EUR in
– Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja (20. člen pravilnika)
– v okvirni višini 26.000,00 EUR.
IV. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2008 na proračunski
postavki 11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu v okvirni višini 104.000,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale ukrepe.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov. Glede
na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo
pridobil posamezen upravičenec, odvisna
od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek
pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih
dajatev.
V. Ukrepi, upravičeni stroški, upravičenci
in pogoji za pridobitev
1. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti
storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali
predelavo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost
za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom v letu 2008,
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– v primeru iz druge alineje prejšnjega
odstavka, dokazilo o vključenosti pravnih
oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo kmetijskih proizvodov in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
2. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja
dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter
predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede, povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje, povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter
predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju
občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom v letu 2008,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi, ne
kmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 14. 11. 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov:
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
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2211 Pesnica pri Mariboru. Upoštevale se
bodo vloge, prispele do 14. 11. 2008 v vložišče, oziroma poslane po pošti s poštnim
žigom do vključno 13. 11. 2008. Na hrbtni
strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
najkasneje do 21. 11. 2008. Odpiranje vlog
ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 3 dni
od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom
na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo
komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 5. 12. 2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo v Občinski
upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
soba 103/I ali 108/I. Za dodatne informacije lahko pokličite Maček Nevenko, tel.
654/23-67 ali pišete na elektronski naslov:
obcina.pesnica@pesnica.si, z navedbo
»razpis kmetijstvo – de minimis«.
Občina Pesnica
Št. 671-0155/2008-47/06
Ob-8919/08
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
športnih programov v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 18/04), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni
občini Kranj (Uradni list RS, št. 142/04,
97/05, 72/06, 113/07 in 101/2008), Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov in
površin v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 141/04), Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 70/00 in 100/00), objavlja Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Kranj
v letu 2009
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– dejavnost v vrhunskem in kakovostnem
športu, športni rekreaciji in športu invalidov,
– mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
Za sofinanciranje v letih 2009 do 2012:
– trenersko delo v športnih društvih.
3. Višina razpisanih sredstev za leto
2009 predvidoma znaša 710.000 evrov, in
sicer za:
– dotacije športnim klubom in društvom
514.000 evrov,
– športne prireditve 37.000 evrov,
– izobraževanje 4.000 evrov,
– trenersko delo v športnih društvih
155.000 evrov.
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet večletnega
sofinanciranja trenerskega dela v športnih
društvih je: 160.000 evrov v letu 2010 do
2012.
4. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani
na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Oddelku za družbene zadeve Mestne občine
Kranj, soba 162, Slovenski trg 1, Kranj ali na
spletni strani Mestne občine Kranj http://www.
kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
5. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo javnega razpisa, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini
Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih
objektov in površin v Mestni občini Kranj in
razpisne obrazce MOK.
6. Rok in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Oddelek za družbene javne službe Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, najkasneje do 24. 11. 2008. Na ovojnici mora biti
napisan naslovnik, na hrbtni strani mora biti
naveden tudi naziv (ime) prosilca, njegov
poštni naslov (sedež) in pripis »Javni razpis
– športni programi 2009 – Ne odpiraj«.
7. Obravnava vlog: odpiranje prijav bo
26. 11. 2008 in ne bo javno. Obravnavane
bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno
in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni do 31. 12. 2008. Z izvajalci
športnih programov bo Mestna občina Kranj
sklenila pogodbo o sofinanciranju.
8. Dodatne informacije: na Oddelku za
družbene zadeve Mestne občine Kranj,
soba 146, Slovenski trg 1, Kranj ali na tel.
04/23-73-181 ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si.
Mestna občina Kranj
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Javne dražbe
Št. 01-387/2008

Ob-8896/08

Popravek
Krajevna skupnost Dobova daje na objavljeno besedilo javne dražbe za prodajo
nepremičnin, katera je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 99 z dne 17. 10. 2008, na
strani 3478, 3479 in 3480, popravek, in sicer
v točki 8. se popravi datum izvedbe javne
dražbe, ki se pravilno glasi:
Javna dražba je razpisana za dan 12. 11.
2008. Ostalo besedilo ostane nespreme
njeno.
Krajevna skupnost Dobova
Št. 352-58/2008
Ob-8871/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
1) 1-sobno stanovanje št. 2, v izmeri
24,15 m2, v pritličju na naslovu Zadružna
cesta 3, Dobrovo, parc. št. 2424/3, ZKV 608
k.o. Biljana – prazno.
2) 2-sobno stanovanje št. 7, v izmeri
64,45 m2, v 3. nadstropju na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo, parc. št. 2424/3,
ZKV 608, k.o. Biljana – prazno.
3) 2-sobno stanovanje št. 8, v izmeri
64,45 m2, v 3. nadstropju na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo, parc. št. 2424/3,
ZKV 608, k.o. Biljana – prazno.
4) 1-sobno stanovanje št. 5, v izmeri
35,37 m2, v 1. nadstropju na naslovu Bevkova ulica 3, Dobrovo, parc. št. 1976/8, ZKV
813, k.o. Biljana – prazno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
1. za stanovanje št. 2 na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo: 21.780,00 €. Najnižji
znesek višanja 100,00 €.
2. za stanovanje št. 7 na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo: 78.000,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €.
3. za stanovanje št. 8 na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo: 65.200,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €.
4. za stanovanje št. 5 na naslovu Bevkova ulica 3, Dobrovo: 33.500,00 €. Najnižji
znesek višanja 100,00 €.
Draži se vsako stanovanje posebej.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 18. 11. 2008 ob 10.
uri na naslovu: Ministrstvo za notranje za-

deve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo
pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji izročiti na vpogled
dokument s fotografijo, katerega je izdal
državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 14. 11.
2008 do 12. ure plačati varščino v višini:
1. za stanovanje št. 2 na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo: 2.178,00 €,
2. za stanovanje št. 7 na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo: 7.800,00 €,
3. za stanovanje št. 8 na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo: 6.520,00 €,
4. za stanovanje št. 5 na naslovu Bevkova ulica 3, Dobrovo: 3.350,00 €.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve št. 01100-6370171132
ter sklice, in sicer:
a) za stanovanje pod 1.: 28
17116-299008-399058,
b) za stanovanje pod 2.: 28
17116-299008-399059,
c) za stanovanje pod 3.: 28
17116-299008-399060,
d) za stanovanje pod 4.: 28
17116-299008-399061.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel.
05/303-43-01.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– stanovanja so zemljiškoknjižno in etažno neurejena;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;

– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-8904/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmetov prodaje:
A) Stavbišča in zemljišča:
1. Stavbišča in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah,
parc. št. 2069/1, posl. st. v izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 16.713 m2, parc. št. 2071,
posl. st. v izmeri 5241 m2, parc. št. 2072,
posl. st. v izmeri 1.966 m2, in ½ sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče v izmeri
1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra
k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 1.448.000,00 EUR.
2. Stavbišča in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/2, dvorišče v izmeri
8.591 m2, parc. št. 2076, posl. st. v izmeri 87 m2, parc. št. 2077, posl st. v izmeri
84 m2, parc. št. 2078, posl. st. v izmeri
559 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas (šifra k.o.
1310), do celote.
a) Izklicna cena: 301.000,00 EUR.
3. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc.
št. 2069/4, dvorišče v izmeri 3.157 m2, parc.
št. 2068, posl. st. v izmeri 852 m2, ½ sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče
v izmeri 1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas
(šifra k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 310.000,00 EUR.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Občine Brežice št. 35010-654/2007 z dne
19. 11. 2007 izhaja, da so objekti in okoliši
objektov posebnega pomena za obrambo in
da se navedena zemljišča in objekti nahajajo na območju gospodarske cone.
B) Stanovanja:
1. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5 v II. nad, v izmeri 67,94 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kraigherjeva ulica 10, stoječe na parc. št. 3163, ZKV 1632,
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k.o. Postojna, letnik 1959 (tablica MORS
25565), ident. št. 2490/308/.
a) Ogled stanovanja: 5. 11. 2008 od
12.45 do 13.45, 6. 11. 2008 od 10.45 do
11.45.
b) Izklicna cena: 71.000,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6
v I. nad, v izmeri 55,39 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Stjenkova ul.
4, stoječe na parc. št. 423/5, ZKV 3444,
k.o. Postojna, letnik 1970 (tablica MORS
25684), ident. št. 2490-475-6.
a) Ogled stanovanja: 5. 11. 2008 od
11.30 do 12.30, 6. 11. 2008 od 9.30 do
10.30.
b) Izklicna cena: 72.000,00 EUR.
3. Trisobno stanovanje (prazno), št. 16
v III. nad, v izmeri 72,45 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 24, podvložek 3342/16, ident. št. 16.E,
k.o Postojna, letnik 1963 (tablica MORS
20595).
a) Ogled stanovanja: 5. 11. 2008 od 14.
do 15. ure, 6. 11. 2008 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 80.000,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5
v II. nad., v izmeri 72,93 m2, s kletjo 2x
v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Ul. 21. okt.
2a, podvložek 2186/11, ident. št. 5E, k.o.
Črnomelj (1535) letnik 1961 (tablica MORS
27764).
a) Ogled stanovanja: 5. 11. 2008 od 13.
do 14. ure, 6. 11. 2008 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 51.000,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin:
1. Interesenti za nakup nepremičnin pod
zaporedno A1-A3: Možen ogled po dogovoru na tel. 040/766-856 (Lazanski Ivan),
od 27. 10. 2008 do 12. 11. 2008 med 8. in
12. uro.
Oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja
v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel.
01/471-22-13, od 27. 10. 2008 do 12. 11.
2008 med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo
moral na lastne stroške prevzeti kupec sam.
Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 150.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,01 EUR do 500.000,00
EUR za 4.000,00 EUR,
– od 500.000,01 EUR do 1.000.000,00
EUR za 6.000,00 EUR,
– od 1.000.000,01 EUR do 1.500.000, 00
EUR za 8.000,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
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5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-47000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-47000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 12. 11. 2008 do 12. ure, na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
Javna dražba 13. 11. 2008«, s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne
osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno
številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.

9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne
dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna
dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 13. 11. 2008 ob 11.
uri, v prostorih Ministrstva za obrambo na
naslovu: Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8808/08
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2008 (Uradni list RS, št 12/08) in načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Šmarje pri Jelšah
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
Predmet prodaje so:
a) nepremičnine – stanovanja (2a.1, 2a.2,
2a.3 in 2a.4) v večstanovanjskem objektu,
vpisanem v kataster stavb pod ID št. 905 na
naslovu Cankarjeva ul. 13, 3240 Šmarje pri
Jelšah, ki stoji na parc. št. 179/38, 179/82
in 179/80 k.o. Šmarje pri Jelšah. Etažna lastnina ni vzpostavljena, vpis je v postopku.
Stanovanja so zasedena – oddana v najem
za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
2a. 1 Nepremičnina – dvoinpolsobno
stanovanje št. 8 v III. etaži, v skupni izmeri
69,55 m2 (z balkonom in kletjo).
2a. 2 Nepremičnina – dvoinpolsobno stanovanje št. 16 v V. etaži, v skupni izmeri
68,50 m2 (z balkonom in kletjo).
2a. 3 Nepremičnina – enosobno stanovanje št. 18 v V. etaži, v skupni izmeri 44,00 m2
(z balkonom in kletjo).
2a. 4 Nepremičnina – enosobno stanovanje št. 6 v II. etaži, v skupni izmeri 44,80 m2
(z balkonom in kletjo).
b) nepremičnini – montažni stanovanjski
hiši z zemljiščem.
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2b. 1 Nepremičnine parcelna št. 1067/4,
njiva 166 m2 in parc. št. 326.S stanovanjska
stavba 55 m2 oboje k.o. Grobelce, ki v naravi predstavljajo samostojno stanovanjsko
enoto v okviru montažnega dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan.
2b. 2 Nepremičnina parcelna št. 1067/3,
njiva 481 m2 in parc. št. 325.S stanovanjska stavba 77 m2, oboje k.o. Grobelce, ki
v naravi predstavlja zasedeno samostojno
montažno stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Grobelce št. 7b,
3264 Sv. Štefan.
Izklicna cena:
– za dvoinpolsobno stanovanje št. 8 na
naslovu Cankarjeva 13, 3240 Šmarje pri
Jelšah (nepremičnina pod točko 2a.1) je
56.900,00 €,
– za dvoinpolsobno stanovanje št. 16
na naslovu Cankarjeva 13, 3240 Šmarje
pri Jelšah (nepremičnina pod točko 2a.2) je
56.300,00 €,
– za enosobno stanovanje št. 18 na
naslovu Cankarjeva 13, 3240 Šmarje pri
Jelšah (nepremičnina pod točko 2a.3) je
36.000,00 €,
– za enosobno stanovanje št. 6 na
naslovu Cankarjeva 13, 3240 Šmarje pri
Jelšah (nepremičnina pod točko 2a.4) je
36.600,00 €,
– za samostojno stanovanjsko enoto
v okviru montažnega dvojčka na naslovu
Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan (nepremičnine
pod točko 2b.1) je 31.100,00 €,
– za montažno stanovanjsko enoto –
enojček na naslovu Grobelce št. 7b, 3264
Sv. Štefan (nepremičnine pod točko 2b.2)
je 54.700,00 € in je sestavljena iz vrednosti
stanovanjske montažne hiše s pripadajočim
zemljišče, ki znaša 45.850,00 € in iz vlaganj
najemnika – investitorja (prenova kopalnice, kotlovnica, zunanja ureditev…), ki znaša
8.850,00 €.
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj – vse nepremičnine razen pod točko 2b.2 – je dolžan
plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah
št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Najugodnejši dražitelj nepremičnine
pod točko 2b.2 je dolžan plačati kupnino
zmanjšano za 8.850,00 € na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720
odprt pri Upravi za javna plačila RS, znesek 2.500,00 € Atriju stanovanjski zadrugi
z.o.o. Ljubljanska c. 20, Celje na transakcijski račun št. 24300-9001823173, sklicna št.
62349 in znesek 6.350,00 € pa dosedanjemu najemniku.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremič-
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nin, notarsko overitev in strošek vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime.
– Kupec se zavezuje, da ne bo odtujil kupljene nepremičnine točke 2a.1, 2a.2, 2a.3,
2a.4 za obdobje najmanj pet let od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec si v nasprotnem primeru pridržuje predkupno pravico nakupa stanovanja v višini
prodajne vrednosti po tej dražbi, brez valorizacije in brez obresti. Predkupna pravica
se vpiše v zemljiško knjigo.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 11. 11. 2008 v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 11. uri. Kandidati se bodo morali eno
uro pred začetkom javne dražbe izkazati
z dokazili iz 6. točke te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri
Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba
mag. Zinka Berk.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07). Javna dražba in dražbena pra-
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vila so objavljena na spletni strani Občine
Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-8809/08
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 12/08) in načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Občine Šmarje pri Jelšah
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet prodaje je zazidljivo stavbno
zemljišče, ki v naravi predstavlja trenutno
komunalno še neopremljeno gradbeno parcelo v nadaljevanju Gallusove ulice v Šmarju pri Jelšah, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04
in 118/04) predvidena gradnja individualnih
stanovanjskih hiš in njihova ureditev v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
Naprodaj je trenutno še komunalno neopremljena gradbena parcela št. 97/6 k.o.
Šmarje pri Jelšah, v izmeri 884 m2, po izklicni ceni 29.614 €, ki ne vključuje 20% DDV.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne
parcele brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. Do
parcele bo zagotovljen dostop z:
– dovozno cesto v grobi asfaltni prevleki,
– telekomunikacijami in elektro priključkom – cevna kanalizacija brez vodnikov na
parceli (NN priključek in TK priključek),
– vodovodnim priključkom in
– možnostjo priključitve na javno kanalizacijo.
Občina se zavezuje, da bo komunalno
opremljenost v prej navedenem obsegu, zagotovila najkasneje do 30. 4. 2009.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno
dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Nepremičnina je bremen prosta, proda
se po sistemu videno kupljeno.
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Kolikor kupec ne prične z gradnjo
najkasneje dve leti od sklenitve prodajne
pogodbe, se prodajna pogodba razveljavi,
kupec pa je upravičen do povrnitve kupnine
brez obresti.
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– V primeru preprodaje drugemu kupcu,
bo občina uveljavljala predkupno pravico,
vpisano v zemljiško knjigo, za isto ceno, kot
je bila parcela prodana.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača
na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št.
01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna
plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 11. 11. 2008, v veliki sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje),
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
z začetkom ob 9. uri. Kandidati se bodo
morali eno uro pred začetkom javne dražbe
izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen
pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba, s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponu-
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dnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri
Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba
mag. Zinka Berk.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena
pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-8897/08
Mestna občina Nova Gorica na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07 in 94/07), 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Ur. objave, št. 6/02,
25/02 in Ur. l. RS, št. 38/05 in 24/06), Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorca za
leto 2008 in sklepa župana št. 478-519/2008
z dne 9. 10. 2008, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Opis predmeta javne dražbe:
– nepremičnina s parc. št. 315/2 travnik
607 m², k.o. Rožna Dolina, last Mestne občine Nova Gorica,
– nepremičnina s parc. št. 317/6 njiva
372 m², k.o. Rožna Dolina, last Mestne občine Nova Gorica.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena prodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti
sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 315/2, travnik, k.o. Rožna Dolina, je
81.945,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 400,00 EUR. K vrednosti, ki bo dosežena po končani javni dražbi, bo potrebno
kupcu obračunati še 20% DDV,
– izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 317/6, k.o. Rožna Dolina, je 50.220,00
EUR, najnižji znesek njenega višanja pa
300,00 EUR. K vrednosti, ki bo dosežena
po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu
obračunati še 20% DDV.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se v obeh primerih plača v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v stekleni dvorani, in sicer v sredo,
dne 19. 11. 2008, s pričetkom ob 13. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred
začetkom javne dražbe plačati varščino
v višini 10% izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TTR Mestne občine Nova
Gorica št. 01284-0100014022, sklic na št.
28-75833-7221002-2008. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se plačana varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključeni javni dražbi
oziroma po prejemu izjave od predkupnega
upravičenca. Kolikor dražitelj, ki je uspel na
javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe
v roku iz 3. točke, odstopi od nakupa ali
ne plača kupnine, organizator javne dražbe
obdrži vplačano varščino.
8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred
pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo
o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne
dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov,
fizična oseba veljaven osebni dokument in
pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za
licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku, razen dokazila o plačilu varščine,
ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del
pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse
informacije v zvezi z javno dražbo lahko
dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba
I/23) ali na tel. 05/33-50-136.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Št. 116/08
Ob-8866/08
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) Svet zavoda
Glasbene šole Trebnje, Kidričeva ulica 11,
8210 Trebnje razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in 36/08).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda in kratek življenjepis), pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na zgoraj naveden naslov,
s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Vsi izrazi, uporabljeni v moški spolni slovnični obliki, veljajo za oba spola.
Svet Glasbene šole Trebnje
Ob-8875/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
in 65/08) Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec – vodenje pisarne podpredsednikov in glavnega tajnika (M/Ž).
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec/-ka
III z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
oziroma humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje dveh svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovne naloge:
– organiziranje dela v pisarni predsedstva,
– vodenje korespondence in sporazumevanje v slovenskem in v tujih jezikih,
– prevajanje krajših tekstov,
– pripravljanje, urejanje in arhiviranje poslovne dokumentacije,
– vodenje terminskih planov in priprava
pregledov opravljenih aktivnosti članov predsedstva,
– priprava gradiva za skupščine,
– pisanje zapisnikov sej predsedstva in
skupščine,
– organiziranje sestankov, priprava gradiv
in sprejem gostov,
– organiziranje službenih potovanj za člane SAZU,
– vodenje rezervacij za dvorane SAZU,
– izdajanje potnih nalogov in nalogov za
izplačilo sejnin za člane SAZU,
– priprava gradiva za Letopis SAZU,
– opravljanje pomožnih in dopolnilnih del
po nalogu nadrejenega.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s petmesečnim poskusnim delom.
Delo se bo opravljalo v prostorih SAZU, Novi
trg 3, Ljubljana.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in vsemi zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave na naslov:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Upravna pisarna, Novi trg 3, 1000 Ljubljana.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po odločitvi.
Dodatne informacije lahko dobite v Upravni pisarni SAZU pri Barbari Dovjak (tel.
01/47-06-130).
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
Ob-8876/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
in 65/08) Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec – vodenje pisarne podpredsednikov in glavnega tajnika (M/Ž).
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec/-ka
III z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
oziroma humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje dveh svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovne naloge:
– organiziranje dela v pisarni predsedstva,
– vodenje korespondence in sporazumevanje v slovenskem in v tujih jezikih,
– prevajanje krajših tekstov,
– pripravljanje, urejanje in arhiviranje poslovne dokumentacije,
– vodenje terminskih planov in priprava
pregledov opravljenih aktivnosti članov predsedstva,
– priprava gradiva za skupščine,
– pisanje zapisnikov sej predsedstva in
skupščine,
– organiziranje sestankov, priprava gradiv
in sprejem gostov,
– organiziranje službenih potovanj za člane SAZU,
– vodenje rezervacij za dvorane SAZU,
– izdajanje potnih nalogov in nalogov za
izplačilo sejnin za člane SAZU,
– priprava gradiva za Letopis SAZU,
– opravljanje pomožnih in dopolnilnih del
po nalogu nadrejenega.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:

– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas. Delo se bo opravljalo v prostorih
SAZU, Novi trg 3, Ljubljana.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in vsemi zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave na naslov:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Upravna pisarna, Novi trg 3, 1000 Ljubljana.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po odločitvi.
Dodatne informacije lahko dobite v Upravni pisarni SAZU pri Barbari Dovjak (tel.
01/47-06-130).
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
Št. 705-769/2008/31
Ob-8880/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo in 93/07):
– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem
na območju Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah,
– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem
na območju Okrajnega sodišča v Škofji
Loki,
– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem
na območju Okrajnega sodišča v Šmarju
pri Jelšah,
– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem
na območju Okrajnega sodišča v Trbov
ljah.
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 281. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ima srednjo tehnično ali drugo strokovno ter splošno izobrazbo, z navedbo datuma
izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter
navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3.
točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za
pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi
katerega je moralno nevreden za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja ter da zoper
njega ni v teku kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imeno-
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vanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka
281. člena ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in
primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prostore in opremo izvršitelja (Uradni list
RS št. 6/99), pri čemer morajo biti iz dokazila
o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim
stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz
katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo
podpisala upravičena oseba (8. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte in
pete alineje 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Za kandidate, ki nimajo opravljenega izpita za izvršitelja (pogoj iz 5. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ), bo Ministrstvo
za pravosodje organiziralo opravljanje izpita
v skladu s Pravilnikom o programu in načinu
opravljanja izpita za izvršitelja (Uradni list RS,
št. 12/07) v 60 dneh od konca razpisa.
Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za imenovanje na dan 3. 11.
2008, opravi minister za pravosodje, pri čemer upošteva predvsem delovne izkušnje,
delovno dobo in oceno o vrednosti javnega
zaupanja (šesti odstavek 283. člena ZIZ).
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8901/08
Po 109. členu ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5) Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340
Črnomelj, razpisuje delovno mesto
pomočnik/ce ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za delovno mesto pomočnika/-ce ravnateljice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo 4) in s 40. členom Zakona o vrtcih
(Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo 2).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo sprejeta v delovno razmerje za
določen čas.
Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom, potrdilo,
da fizična oseba ni v kazenskem postopku in
potrdilo o nekaznovanosti, pošljite v roku 8
dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva
ulica 18/b, 8340 Črnomelj, s pripisom Za razpis pomočnika/-ce ravnateljice, v levem kotu
pisma pa pripis Ne odpiraj.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Št. 0131-39/2008/3
Ob-8906/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljub
ljana, objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ljutomer (ponovitev javnega natečaja).
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
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– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem/
druga stopnja;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 in 65/08) se kot delovne izkušnje
šteje delovna doba na delovnem mestu, za
katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne
izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki
jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za javno upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na
položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003 z dne
27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003
in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objav
ljenimi na spletni stani Ministrstva za javno
upravo – http://www.mju.gov.si/.
Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št.
50/06 – UPB2) opravi varnostno preverjanje
za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovne-

ga imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu
podsekretar na sedežu organa v Ljutomeru,
Vrazova 1. Najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj je izbrani kandidat
dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-277/2008-03110
Ob-8907/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
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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. 110-164/2008-03110
Ob-8908/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo
je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-279/2008
Ob-8916/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 10. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
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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. 004/2008
Ob-8920/08
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) ter v
skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta
Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka
02/2008 z dne 20. 5. 2008) Javna agencija
RS za podjetništvo in tuje investicije objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
1. področni sekretar v Javni agenciji
RS za podjetništvo in tuje investicije v
Sektorju za pospeševanje tujih neposred
nih investicij.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje in druga znanja:
– Najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska
izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– znanje tujega jezika;
– znanje dela z računalnikom
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– Pripravljanje in usklajevanje ključnih
strateških in razvojnih usmeritev;
– Usmerjanje vsebinskega izvajanja posameznih programov/projektov;
– Vodenje in izvajanje najzahtevnejših
projektov;
– Priprava vsebinskih in finančnih načrtov
poslovanja agencije;
– Priprava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zelo
zahtevnih gradiv;
– Usklajevanje in koordiniranje pri pripravi
javnih razpisov z evropskimi in slovenskimi
institucijami;
– Planiranje, spremljanje in vrednotenje
izvajanja veljavnega programa dela z delovnega področja sektorja;
– Sodelovanje in povezovanje z domačimi in tujimi inštitucijami;
– Vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– Zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja agencije;
– Samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
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– Neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
agencije;
– Izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– Oblikovanje promocijskih gradiv;
– Priprava baz podatkov, glede na področje dela;
– Opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto področni
sekretar«, na naslov: Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi
javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Dražen Jeremić na tel.
01/53-09-830.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
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Druge objave
Št. 593/08
Ob-8806/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK – UPB 1, uradno prečiščeno
besedilo) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02) ter
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področju različnih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev v RS, ki jih
bo v letu 2009 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(projektni poziv, oznaka
JPP6-DMS-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja poziva: predmet
poziva je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju različnih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS (v nadaljevanju: projekti) ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov
različnih manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi.
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe zasebnega prava so: društva, zveze
društev, zasebni zavodi in druge nevladne
organizacije. Ustvarjalci so fizične osebe,
ki imajo veljaven status samozaposlenih
v kulturi (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Temeljno področje poziva: temeljno
področje poziva je kulturna dejavnost različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji.
4 Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo:
enega izmed naslednjih pogojev:
a) da so pravne osebe zasebnega prava,
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo, ter delujejo na temeljnem področju poziva vsaj eno leto;

1. Obvezna dokazila: kopija izpiska
iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a,
iz katerih je razviden datum vpisa. Izpisek
mora izražati aktualno stanje in ne sme biti
starejši od dvanajstih mesecev. Organizacijam, katerih razvid vodi ministrstvo (društva
v javnem interesu), ni potrebno predložiti
dokazila;
2. Priporočeni dokazili:
– dokazilo profesionalnosti (diploma
s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi
ali potrjen status samozaposlenih v kulturi);
– vsaj eno dokazilo o dosedanjih
uspehih (nagrada, priznanje ali referenca);
b) ali da imajo ustvarjalci potrjen status
samozaposlenih v kulturi
1. Obvezno dokazilo: potrdilo o vpisu
v razvid samozaposlenih v kulturi.
2. Priporočeni dokazili:
– dokazilo profesionalnosti (diploma
s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi
ali potrjen status samozaposlenih v kulturi);
– vsaj eno dokazilo o dosedanjih
uspehih (nagrada, priznanje ali referenca);
Izpolnjevati morajo tudi vse naslednje
pogoje:
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2008, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo, če bodo izbrani, omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2009 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo;
– da izpolnjujejo tudi posebne pogoje,
kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje programov
in projektov iz dela državnega proračuna,
namenjenega kulturi na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji za leto 2009 (v
nadaljevanju: Načela 2009).
4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je predmet poziva.
5. Kriteriji poziva: za kriterije velja skladnost z Načeli 2009.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2009.

Pri predlagateljih, ki so do sedaj že prejeli sredstva iz državnega proračuna na področju kulture, bodo prednostno obravnavani tisti, ki so dosledno uresničevali vse
pogodbene obveznosti.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike do manjšin ter
kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v Načelih 2009, je ovrednotena s točkami
na ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji
poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovane strokovne
komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk za neki
projekt je 45 točk, najnižji seštevek točk pri
posameznem projektu, ki pomeni uvrstitev
v izbor, je 19 točk.
V primeru večjega števila prijavljenih
projektov posameznega prijavitelja bo strokovna komisija obravnavala prijave skladno
s prednostno listo projektov, ki jo odda prijavitelj.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla
strokovna komisija, ki bo pripravila tudi rezervno listo projektov, v kateri bodo projekti navedeni po prednostnem vrstnem redu.
Rezervna lista se bo uporabila tudi v primeru, če pride do rebalansa sredstev, lahko pa
tudi zaradi sprememb v realizaciji projektov
(odpovedi ipd.)
7. Vrednost sredstev: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet
projektnega poziva, je 207.758,00 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2009
in 2010.
9. Rok poziva: besedilo javnega poziva
z oznako JPP6-DMS-2009 se objavi v Uradnem listu RS 24. 10. 2008 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Zaključi se s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 5. 12.
2008. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec za pozivno področje
po projektih z izjavami,
– Načela, cilje, kriterije ter posebne
ukrepe za (so)financiranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS
za leto 2009,
– ocenjevalni list.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo tudi
vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.
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Ministrstvo mora na zahtevo v času poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni poziv JPP6-DMS-2009. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli
elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog
pozvani v elektronski obliki.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 5. 12. 2008, oziroma do tega dne ni
bila predložena v vložišču ministrstva. Za
prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela
po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi
porabe sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Damjana Golob Lavrič,
tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: damjana.golob-lavric@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno
z zahtevami Ministrstva za kulturo.
Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in vsako sredo
od 14. do 16. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu obravnave projekta obvestilo najpozneje v enem
mesecu po obravnavi strokovne skupine.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, ter največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4301-4/2008/9
Ob-8903/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad
RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17,
1000 Ljubljana, na podlagi 6. člena Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS, št.
51/07 in nasl., v nadaljevanju: pravilnik),
ki na podlagi tretjega odstavka 7. člena
Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05
– UPB1, v nadaljevanju: zakon) ureja področje nacionalnih etalonov v Republiki
Sloveniji, objavlja

Št.

javno povabilo
k prijavi za priznanje pravne osebe za
nosilca nacionalnega etalona
1. Podatki o naročniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grud
novo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega povabila
Predmet javnega povabila je priznanje
pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona na naslednjih področjih:
– Priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za dolžino;
– Priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za električne veličine;
– Priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za čas in frekvenco;
– Priznanje za nosilca nacionalnega
etalona enote za termodinamično temperaturo;
– Priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za ionizirajoče sevanje;
– Priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za silo;
– Priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za tlak;
– Priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za trdoto;
– Priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za vlažnost;
– Priznanje za nosilce nacionalnih etalonov enote za množino snovi, za naslednje
vrste vzorcev:
– voda,
– tla,
– zrak,
– hrana rastlinskega izvora,
– materiali.
3. Pogoji sodelovanja
Za nosilca nacionalnega etalona se lahko prizna pravna oseba, ki je registrirana kot
raziskovalna organizacija in izpolnjuje kriterije usposobljenosti za izvajanje aplikativnih
raziskovalnih projektov ter na razpisanih
področjih priznanja, za katere se prijavlja,
izpolnjuje naslednje pogoje:
a) deluje na področju meroslovne dejavnosti najmanj tri leta pred prijavo za priznanje za nosilca nacionalnega etalona in ima
zadostno število usposobljenih zaposlenih
oseb,
b) je akreditirana v skladu s standardi, ki
vsebujejo splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev pri akreditacijski službi, podpisnici
večstranskega sporazuma o medsebojnem
priznavanju akreditacijskih listin ali ima potrjen sistem kakovosti s strani EURAMET
tehničnega odbora za kakovost,
c) deluje z akreditiranimi merilnimi zmogljivostmi ali CMC,
d) zagotavlja sledljivost na nižje ravni,
e) ima odgovarjajočo merilno opremo
ter ostalo potrebno infrastrukturo v izključni
lastni uporabi in ima nad njo neprekinjen
nadzor,
f) ima izdelano strategijo razvoja meroslovne dejavnosti, ki je usklajena z nacionalno strategijo,
g) razvojno sodeluje s tujimi raziskovalnimi inštitucijami,
h) izdaja v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.
4. Kriteriji za izbiro
Za eno razpisano področje priznanja bo
za nosilca nacionalnega etalona priznana
samo ena pravna oseba, in sicer tista, ki bo
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poleg izpolnjevanja pogojev iz točke 3. tega
javnega povabila v zadnjih petih letih, to je
od 24. 10. 2003 do 23. 10. 2008, zbrala največje število točk na podlagi kriterijev:
– znanstvene odličnosti,
– mednarodnega sodelovanja in
– nacionalnih potreb.
Najmanjše število točk po posameznem
kriteriju, ki jih mora pravna oseba zbrati,
da se lahko prizna za nosilca nacionalnega
etalona je:
– znanstvena odličnost najmanj osem
točk,
– mednarodno sodelovanje najmanj štiri
točke in
– nacionalne potrebe najmanj deset
točk.
5. Priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona
Urad bo priznal pravno osebo za nosilca
nacionalnega etalona za eno ali več razpisanih področij z odločbo o priznanju za
nosilca nacionalnega etalona za obdobje
šestih let.
Urad bo s priznanim nosilcem nacionalnega etalona za obdobje veljavnosti odločbe
o priznanju za nosilca nacionalnega etalona sklenil pogodbo, s katero bo podrobneje
opredeljeno izvajanje nalog iz drugega odstavka 4. člena pravilnika in ostale medsebojne pravice ter obveznosti.
Urad bo vsako leto z nosilcem nacionalnega etalona sklenil dodatek k pogodbi
iz prejšnjega odstavka, s katerim bo opredeljen letni obseg sofinanciranja nalog nosilca nacionalnega etalona v skladu s VI.
poglavjem pravilnika. Končna višina sredstev, ki bodo podeljena posameznemu nosilcu nacionalnega etalona pa je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v proračunu urada za leta 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 in 2014.
6. Prijava
Prijava mora biti izdelana v skladu z navodili, ki so objavljena v Dokumentaciji v zvezi z javnim povabilom k prijavi za priznanje
pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona. Pravne osebe lahko oddajo prijavo po
pošti ali osebno na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana. Prijava
mora biti oddana v zaprti ovojnici, z navedbo
točnega naslova urada in z oznako: “Ne odpiraj! – Prijava za priznanje pravne osebe za
nosilca nacionalnega etalona”.
Prijava se bo štela za pravočasno, če
bo pisna prijava na urad prispela do 24. 11.
2008 do vključno 12. ure.
Komisija urada bo prijave odprla in pregledala dne 25. 11. 2008 s pričetkom ob
10. uri. V roku osmih dni od odpiranja prijav bo komisija pisno pozvala tiste pravne
osebe, katerih prijave bodo nepopolne, da
jih dopolnijo.
V postopku priznanja pravne osebe za
nosilca nacionalnega etalona se bodo vsebinsko obravnavale samo prijave, ki bodo
vsebovale vse z javnim povabilom zahtevane podatke in dokazila in ki bodo pravočasno prispele na navedeni naslov. Vse nepravočasno prispele prijave bo komisija izločila
iz postopka in jih neodprte vrnila prijaviteljem. Nepopolnih prijav, ki jih pozvane pravne osebe ne bodo dopolnile v določenem
roku, komisija urada ne bo obravnavala.
Prijavitelj mora prijavo poslati tudi v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov:
sledljivost.mirs@gov.si.
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7. Obvestilo o izbiri: vsi prijavitelji bodo
o izbiri obveščeni najpozneje v roku dveh
mesecev od poteka roka za prijavo za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona.
8. Dokumentacija v zvezi z javnim povabilom: vsa dokumentacija v zvezi z javnim povabilom je ves čas trajanja povabila
na voljo na spletnem naslovu www.mirs.si
v rubriki Javne objave, oziroma v sprejemni
pisarni Urada RS za meroslovje, Grudnovo
nabrežje 17, 1000 Ljubljana, vsak dan od
9. do 15.30, do vključno 24. 11. 2008 do
12. ure.
9. Dodatna pojasnila Dokumentacije
v zvezi z javnim povabilom
Dodatna pojasnila so priloga k Dokumentaciji v zvezi z javnim povabilom k prijavi
za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona in so mogoča le na podlagi
pisnih vprašanj, ki jih prijavitelj dostavi na
urad po pošti, osebno ali po faksu na številko: 01/244-27-14.
Prijavitelj lahko zahteva dodatna pojasnila glede dokumentacije v zvezi z javnim povabilom najkasneje sedem dni pred rokom
za predložitev prijave.
10. Kontaktna oseba: kontaktna oseba za dodatne informacije glede javnega povabila je: Mojca Božiček, tel.
03/428-07-54, faks 03/428-07-60, elektronski naslov: sledljivost.mirs@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad RS za meroslovje
Št. 478-262/2008-1
Ob-8905/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje:
A) Stanovanja:
1. Štirisobno stanovanje (zasedeno),
št. 32 v I. nad. oziroma 3. etaži, v izmeri
76,37 m2 in klet v izmeri 2,37 m2, ident. št.
7.E, v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3č, podvložek 1863/32, ident.
št. 32.E in 7.E, k.o. Ajdovščina (2392), letnik
1971 (tablica MORS 25239).
a) Izhodiščna cena: 87.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 4. 11. 2008 od 8.
do 9. ure.
2. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
5 v II. nad., v izmeri 85,55 m2 in shramba
v stanovanjski stavbi v Pivki, Postojnska
cesta 18, podvložek 1334/5, ident. št. 5.E,
k.o. Petelinje (2501), letnik 1991 (tablica
MORS 20009).
a) Izhodiščna cena: 131.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 4. 11. 2008 od 8.
do 9. ure.
IV. Ogled nepremičnin:
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1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so
navedeni ob stanovanjih.
2. Za
vse
dodatne
informacije
v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 27. 10. 2008 do 10. 11. 2008 na tel.
01/471-22-13, med 12. in 15. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina
se plača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS, št.: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-48000000. Položena kavcija se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 100.000,00 EUR do 150.000,00
EUR za 4.000,00 EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične
in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-48000000.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davč-

no številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (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 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le 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
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 11. 11. 2008 do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
UGN-11/12/2008 – Ne odpiraj«. Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: Komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne
dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna
dražba bo posneta na filmski trak.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 11. 11.
2008 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo
v sejni sobi, št. 327, v 3. nadstropju Sektorja
za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8870/08
Javni gospodarski zavod »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert,
objavlja kot upravljavec premičnega pre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
moženja zavoda v lasti Republike Slovenije v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(ZSPDPO) in 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju: Uredba)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
v lasti Republike Slovenije in
v upravljanju upravljavca JGZ
»Pohorje« Mirna
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb in ime ter sedež upravljavca premoženja: Javni gospodarski zavod »Pohorje«
Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert
(v nadaljevanju: JGZ).
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so premičnine, in sicer:
– kovalni stroj PSH 2.300, znamke Weingarten, leto izdelave 1988 ter
– stroj za tlačno litje, znamke Buhler, leto
izdelave 2004,
– stroji, naprave, službena vozila in pripadajoča oprema ter ostala sredstva, ki
so potrebne za opravljanje dela dejavnosti
JGZ, in sicer po opisu in seznamu, ki ga
potencialni ponudnik lahko od dneva objave
zbiranja ponudb, pridobi pri organizatorju
zbiranja ponudb.
Potencialni ponudnik lahko odda ponudbo samo za odkup celote premičnin, navedenih v prejšnjem odstavku, ponudbe, ki se
bodo nanašale samo na posamezno premičnino ali del premičnin, bodo zavrnjene
kot neustrezne.
Z izbranim ponudnikom bosta sklenjeni
dve prodajni pogodbi, in sicer bodo predmet prve premičnine iz prve in druge alineje
prvega odstavka te točke, predmet druge
prodajne pogodbe pa premičnine, navedene
v tretji alineji prvega odstavka te točke.
Posebnega ogleda premičnin ne bo, potencialni ponudniki pa si lahko na sedežu
organizatorja zbiranja ponudb po predhodni
najavi, ogledajo cenilno poročilo za premičnine, ki so predmet prodaje.
3. Vrsta pravnega posla: izbrana bo ponudba z najvišjo ceno. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba
o prodaji premičnin, ki se pošlje v podpis
izbranemu ponudniku po pogojih te javne
objave.
4. Varščina: ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o plačilu varščine v višini 10% ponudbene cene. Varščina se plača na račun
SI56 0297 0002 0316718, odprt pri Novi
Ljubljanski banki.
5. Informacije o predložitvi ponudb: zainteresirani ponudniki lahko dodatne informacije o predmetu ponudbe pridobijo preko
elektronske pošte pri kontaktni osebi: Janez
Strmole, tel. 07/304-79-46, elektronska pošta: janez.strmole@gov.si. Posebnega ogleda premičnin, ki so predmet prodaje, ne bo,
ponudniki si lahko cenilno poročilo o premičninah ogledajo po predhodni najavi pri
kontaktni osebi na sedežu oziroma naslovu
organizatorja zbiranja ponudb.
6. Pogoji in oblika ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe predložijo le
v pisni obliki na naslov organizatorja zbiranja ponudb: JGZ »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert. Na ovojnici
ponudbe mora biti oznaka: »Ponudba za
premičnine JGZ »Pohorje« Mirna«.
V ponudbi mora ponudnik natančno navesti predmet ponudbe, ki mora vključevati
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vse premičnine po spisku, ki ga bo pridobil
od organizatorja zbiranja ponudb. Ponudnik
mora jasno nevesti ponudbeno ceno v evrih
in plačilne pogoje ter način plačila, ki mora
biti minimalno takšen kot je naveden v tem
povabilu k oddaji ponudb.
Ponudbena cena ne sme biti nižja od
izhodiščne cene, ki znaša 992.513,89 EUR
za celoto premičnin, sicer bo ponudba zavrnjena kot nesprejemljiva.
Ponudbi mora biti priložena pisna izrecna
izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje
tega povabila in da se ponudba nanaša na
vse premičnine, ki so predmet tega povabila in mora tudi sicer izpolnjevati vse pogoje
tega povabila, sicer bo organizator zbiranja
ponudb njegovo ponudbo izločil iz nadaljnje
obravnave. Ponudba in vse priloge morajo
biti podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika oziroma od njega pooblaščene osebe, v tem primeru se ponudbi predloži
pooblastilo za podpis ponudbe.
Ponudnik je lahko gospodarska družba,
ki predloži izjavo, da je sposobna plačati ponudbeno ceno v ponujenih rokih in pogojih
in predloži bilanco stanja in izkaz uspeha
za zadnje poslovno leto pred predložitvijo
ponudbe.
Organizator zbiranja ponudb si pridržuje
pravico, da po prejemu ponudb, ponudnike,
ki izpolnjujejo pogoje tega povabila povabi
k dodatnim pogajanjem o ceni njihove ponudbe. O datumu in uri ter mestu pogajanj
bodo ponudniki obveščeni pisno na naslov,
ki ga bodo navedli v ponudbi.
Organizator zbiranja ponudb si pridržuje
pravico, da ne izbere nobene ponudbe, ne
glede na dejstvo, da bi prejete ponudbe izpolnjevale pogoje tega povabila. Ponudniki
zaradi tega nimajo nobenih zahtevkov do
organizatorja zbiranja ponudb.
Vzorec pogodbe, ki se bo sklenila, je
sestavni del tega povabila in ga ponudnik
pridobi pri kontaktni osebi. Ponudnik mora
izjaviti v prilogi k ponudbi, da sprejema
vzorec pogodbe in ga priložiti parafiranega
s podpisano zadnjo stranjo, sicer ponudba
ne bo sprejeta.
7. Omejitve upravljavca premičnin: namen prodaje premičnin je nadaljnja uporaba premičnin za nadaljevanje opravljanja
industrijskega dela gospodarske dejavnosti
upravljavca premičnin v samostojni mešani
družbi, ki se bo ustanovila skupaj z državo
Republiko Slovenijo in ki bo za opravljanje
dejavnosti zagotavljala delo obsojencem
na prestajanju zaporne kazni. Izbrani ponudnik zaradi tega premičnin, ki so predmet
tega povabila, ne bo smel odsvojiti najmanj
v roku 2 let od sklenitve pogodbe tretjim
osebam, lahko pa jih uporablja in skrbi zanje
kot dober gospodar.
8. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača na račun organizatorja zbiranja ponudb št. SI56 0297 0002
0316718, odprt pri Novi Ljubljanski banki.
Vplačana varščina se všteje v kupnino. Neuspešnim ponudnikom se vplačana varščina vrne na njihove račune v roku treh dni
po sprejemu najugodnejše ponudbe oziroma po zavrnitvi vseh ponudb. Minimalni rok
plačila kupnine, ki ga mora ponuditi ponudnik, je: plačilo kupnine v 10 enakih polletnih
obrokih, pri čemer 1. obrok zapade v plačilo
8 dni od podpisa pogodbe. V primerih obročnega plačila kupnine se obroki obrestujejo
po obrestni meri: trimesečni Euribor + 1,5%.
Pogodbene obresti bodo tekle od sklenitve
pogodbe dalje. V primeru obročnega plačila
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mora ponudnik predložiti izjavo, da bo na
dan sklenitve pogodbe organizatorju zbiranja ponudb izročil ustrezno nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za zavarovanje
plačila kupnine.
Rok plačila kupnine je bistvena sestavina
pogodbe.
9. Rok za oddajo ponudbe in rok veljavnosti ponudbe
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti najpozneje v roku 8 dni od objave tega
povabila v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudba je pravočasna, če prispe k organizatorju zbiranja ponudb najpozneje na
8. dan po objavi povabila v Uradnem listu
RS do 12. ure. Rok začne teči naslednji
dan po objavi. Nepravočasne ponudbe ne
bodo sprejete in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.
Ponudbe morajo biti veljavne minimalno
90 dni od dneva predložitve ponudbe, sicer
bodo zavrnjene. Dan predložitve ponudbe je
dan, ko organizator zbiranja ponudb prejme
ponudbo.
10. Ostalo: v primeru prekinitve postopka ali zavrnitve vseh ponudb, ponudniki ne
morejo uveljavljati stroškov sestave in predložitve ponudbe in drugih s tem povezanih
stroškov.
JGZ »Pohorje« Mirna
Št. 244/08
Ob-8873/08
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
ter Programa prodaje stvarnega premoženja Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., za leto 2008, objavlja oglas za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine:
1. Predmet prodaje je nepremičnina
v kraju Klenovici, Hrvaška:
Solastniški delež do 1/2 na nepremičnini – počitniškem objektu in pripadajočem zemljišču s skupno površino 387 m2
v kraju Klenovica, Hrvaška, s parc. št.:
3499/209, k.o. Ledenice. Pritličje objekta
predstavlja apartma s površino 47,04 m2.
Ocenjena vrednost nepremičnine znaša
60.000,00 EUR.
Prodajna pogodba za prodajo navedene nepremičnine je vnaprej določena in je
sestavni del oglasa za javno zbiranje ponudb. Vpogled v prodajno pogodbo je mogoč v času trajanja razpisa pri zastopniku
prodajalca nepremičnin.
Rok obveznosti plačila po prodajni pogodbi je 8 dni od dneva podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca št.:
02924-0253764022, odprt pri Novi Ljub
ljanski banki d.d.
Plačilo kupnine v roku, navedenem
v predhodnem odstavku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost, ki
jo je podal pooblaščeni ocenjevalec, se javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno.
Kupec se je dolžan sam seznaniti z možnostmi prenosa lastninske pravice na nepremičnini, ki je na Hrvaškem.
2. Ponudba mora vsebovati ponujeno
ceno v EUR, ki se bo upoštevala kot kriterij
za izbor najugodnejšega ponudnika.
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Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene.
3. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 10% ponujene vrednosti.
Varščina se vplača na transakcijski račun
prodajalca št.: 02924-0253764022, odprt pri
Novi Ljubljanski banki d.d., s pripisom »Varščina za Klenovico«.
Izbranemu ponudniku se bo varščina
brezobrestno vštela v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v osmih dneh po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe.
5. Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške in dajatve v zvezi s pogodbo
o prodaji in v zvezi s prenosom lastninske
pravice plača kupec.
6. Nepremičnina se prodaja po načinu
»videno – kupljeno«.
7. Na razpisu lahko sodelujejo domače
in tuje fizične in pravne osebe. Tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičnini pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
8. Pravne osebe so dolžne k ponudbi
priložiti izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, fizične osebe pa dokazilo
o državljanstvu.
9. Za pravočasne se bodo upoštevale
ponudbe, ki prispejo v vložišče na sedež
družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, najkasneje do 5. 11. 2008 do 12. ure, v zaprti
pisemski ovojnici s pripisom: »Javni razpis
Klenovica – Ne odpiraj«.
Odpiranje ponudb bo dne 5. 11. 2008 ob
13. uri na naslovu prodajalca.
10. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki najprej preveri, ali so bile ponudbe
pravočasne in popolne. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe komisija izloči in o tem
obvesti ponudnika. Komisija bo ocenjevala
ponudbe na podlagi presoje kriterija najvišje
ponujene cene. Kriterij za izbor je najvišja
ponujena cena
Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega
ponudnika obveščeni po končanem postopku izbora, vendar najkasneje v 30 dneh od
odpiranja prispelih ponudb.
11. Prodajalec na podlagi tega oglasa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom. Kolikor pa
prodajalec sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom, se le-ta sklene v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
12. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo v ponedeljek, torek
in sredo med 8. in 10. uro, v času trajanja razpisa na naslovu prodajalca ali tel.
01/58-89-205 ali 041/638-905, Jože Staniša.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 242/08
Ob-8874/08
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
ter Programa prodaje stvarnega premože-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nja Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., za leto 2008, objavlja oglas za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine:
1. Predmet prodaje nepremičnine je:
Zemljiška parcela s parc. št. 1783/4, pašnik v izmeri 1105 m2, ki leži v k.o. Bohinjska
Češnjica na Pokljuki. Ocenjena tržna vred
nost nepremičnine je 8.925,00 EUR.
Prodajna pogodba za prodajo navedene nepremičnine je v naprej določena in je
sestavni del oglasa za javno zbiranje ponudb. Vpogled v prodajno pogodbo je mogoč v času trajanja razpisa pri zastopniku
prodajalca nepremičnine.
Rok obveznosti plačila po prodajni pogodbi je 8 dni od dneva sklenitve pogodbe na transakcijski račun prodajalca št.:
02924-0253764022, odprt pri Novi Ljub
ljanski banki d.d.
Plačilo kupnine v roku, navedenem
v predhodnem odstavku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost, ki
jo je podal pooblaščeni ocenjevalec, se javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno.
Ker je nepremičnina parc. št. 1783/4 k.o.
Bohinjska Češnjica kmetijsko zemljišče,
imajo po zakonu predkupno pravico upravičenci po 23. členu Zakona o kmetijskih
zemljiščih.
Na nepremičnini ima predkupno pravico
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Ker je parc. št. 1783/4 k.o. Bohinjska
Češnjica kmetijsko zemljišče, bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., pri pristojni
Upravni enoti objavilo ponudbo za prodajo
po ceni, ki jo bo nudil najugodnejši ponudnik
in izpeljala postopek po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Najugodnejši ponudnik se
zavezuje na krajevno pristojni Upravni enoti
dati pisno ponudbo in sodelovati v postopku
prodaje kmetijskega zemljišča po Zakonu
o kmetijskih zemljiščih.
Pogodba bo sklenjena, kolikor predkupni
upravičenci ne bodo uveljavljali predkupne
pravice.
2. Ponudba mora vsebovati ponujeno
ceno v EUR, ki se bo upoštevala kot kriterij
za izbor najugodnejšega ponudnika.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene.
3. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 10% ponujene vrednosti.
Varščina se vplača na transakcijski račun
prodajalca, št. 02924-0253764022, odprt pri
Novi Ljubljanski banki d.d., s pripisom »Varščina za Pokljuko«.
Izbranemu ponudniku se bo varščina
brezobrestno vštela v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v osmih dneh po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe.
5. Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške in dajatve v zvezi s pogodbo
o prodaji in v zvezi s prenosom lastninske
pravice plača kupec.
6. Nepremičnini se prodajata po načinu
»videno – kupljeno«.
7. Na razpisu lahko sodelujejo domače
in tuje fizične in pravne osebe. Tujci prido-

bijo lastninsko pravico na nepremičnini pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
8. Pravne osebe so dolžne k ponudbi
priložiti izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, fizične osebe pa dokazilo
o državljanstvu.
9. Za pravočasne se bodo upoštevale
ponudbe, ki prispejo v vložišče na sedež
družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, najkasneje do 5. 11. 2008 do 12. ure, v zaprti
pisemski ovojnici s pripisom: »Javni razpis
Pokljuka – ne odpiraj«.
Odpiranje ponudb bo dne 5. 11. 2008 ob
13. uri na naslovu prodajalca.
10. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki najprej preveri, ali so bile ponudbe
pravočasne in popolne. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe komisija izloči in o tem
obvesti ponudnika. Komisija bo ocenjevala
ponudbe na podlagi presoje kriterija najvišje
ponujene cene. Kriterij za izbor je najvišja
ponujena cena.
Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega
ponudnika obveščeni po končanem postopku izbora, vendar najkasneje v 30 dneh od
odpiranja prispelih ponudb.
11. Prodajalec na podlagi tega oglasa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom. Kolikor pa
prodajalec sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom, se le-ta sklene v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice ter izpeljanem postopku
po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
12. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo v ponedeljek, torek in
sredo med 8. in 10. uro, v času trajanja razpisa na naslovu prodajalca ali tel. 01/58-89-205
ali 041/638-905, Jože Staniša.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-8810/08
Velana tovarna zaves d.d., Šmartinska
cesta 52, 1000 Ljubljana objavlja v skladu
s sklepom direktorja
vabilo k dajanju ponudb
za nakup poslovnih deležev družbe
Velana tovarna zaves d.d.
1. Predmet dajanja ponudb je nakup
poslovnih deležev družbe Velana tovarna
zaves d.d. Šmartinska cesta 52, 1000 Ljub
ljana, in sicer:
– 24,56% delež družbe Velana d.o.o.,
Sarajevo,
– 33% delež družbe Brest Velana Group
d.o.o. Beograd,
– 100% delež družbe VEKON kontrola
kakovosti izdelkov d.o.o.
Posameznik lahko poda ponudbo tudi za
posamezni poslovni delež.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– Opis ponudnika: naziv družbe, naslov
ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, podpis pooblaščene
osebe.
– Ponujeno ceno za posamezni poslovni
delež: izražena mora biti s točno določenim
zneskom v EUR.
– Ponudbe, v katerih bi bila ponujena
cena za odkup poslovnega deleža posamezne družbe vezana na ceno, ki jo ponuja
kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele
za popolne in ne bodo obravnavane.
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– Način plačila: nakazilo na TRR.
– Rok veljavnosti ponudbe: najmanj do
vključno 30. 11. 2008.
– Dokazilo o vplačani varščini.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva na predmetu prodaje, stroške notarskega zapisa pogodbe ter morebitne druge
stroške v zvezi s pogodbo nosi kupec.
3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Pravne osebe morajo priložiti tudi izpis iz
sodnega registra (ali drugega ustreznega
registra), ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka oddaje ponudb vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR. Varščina za
resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe Velana d.d., transakcijski račun
številka 02922-0012069705, odprt pri NLB,
s pripisom »Varščina za ponudbo nakupa
poslovnega deleža družbe Velana d.d.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom
pa bo le-ta vrnjena brez obresti v osmih
dneh po končanem izboru.
5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
6. Ponudbe je potrebno poslati na naslov: Velana tovarna zaves d.d., Šmartinska
cesta 52, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ponudba za nakup poslovnega deleža družbe
– Ne odpiraj – v roke direktorju«, in morajo
prispeti na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 8. 11. 2008 do 12. ure. Odpiranje
ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku in ponudbe, ki
bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, ne bodo upoštevane.
7. Na podlagi tega vabila družba Velana
d.d. ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.
8. V primeru prodaje poslovnega deleža
se izbrani ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva
prejema izjave o sprejemu ponudbe z družbo Velana d.d. sklenil pogodbo o prenosu
poslovnega deleža družbe v obliki notarskega zapisa.
Uprava družbe Velana d.d.
Št. 08/0375
Ob-8813/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Markovci
z dne 25. 9. 2008 Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje so nepremičnine
z naslednjimi parcelami:
– parc. št. 289/8 gozd, v izmeri 4000 m2,
k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/9 gozd, v izmeri 2000 m2,
k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/10 gozd, v izmeri 1998 m2,
k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/11 gozd, v izmeri 2003 m2,
k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/12 gozd, v izmeri 1999 m2,
k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/13 gozd, v izmeri 1967 m2
in parc. št. 270/3 gozd, v izmeri 32 m2 oziroma skupna površina 1999 m2, obe k.o. Nova
vas pri Markovcih,

Št.

– parc. št. 289/14 gozd, v izmeri 1645 m2
in parc. št. 270/4 gozd, v izmeri 157 m2,
oziroma skupna površina 1802 m2, obe k.o.
Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/15 gozd, v izmeri 2223 m2,
k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/16 gozd, v izmeri 3406 m2,
k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/17 gozd, v izmeri 3945 m2,
k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 263/7 gozd, v izmeri 2206 m2,
parc. št. 263/6 gozd, v izmeri 662 m2, parc.
št. 267/5 gozd, v izmeri 460 m2 in parc. št.
266/4 gozd, v izmeri 373 m2, oziroma skup
na površina 3701 m2, vse k.o. Nova vas pri
Markovcih.
Vse parcele so pripisane pri ZKV ___
k.o. Nova vas pri Markovcih.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
ležijo v poselitvenem območju z oznako
P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Za isto
območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
35,00 €/m2.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da
bodo pričeli z gradnjo objekta v obdobju
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
in ki plačajo varščino v višini 10% ponujene
cene na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki se prodajajo,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava, da bo investitor pričel z gradnjo
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjava, da se bo v novozgrajenem
objektu vršila okolju prijazna dejavnost
z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi
standardi in prostorskim planom občine,
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– izjava o vezanosti na ponudbo do
31. 12. 2008;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 20. 11. 2008 do
12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine
OC Novi Jork – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo
za posamezno enoto.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja
ponudb se obrnite na Branka Kostanjevca, Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta: branko.kostanjevec@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Makovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta:
branko.kostanjevec@markovci.si.
Občina Markovci
Št. 08/0375
Ob-8814/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Markovci
z dne 25. 9. 2008 Občina Markovci objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 13/4.S stavbišče, v izmeri
330 m2, vl. št. 32, k.o. Borovci,
– parc. št. 48 sadovnjak, v izmeri 940 m2,
vl. št. 32, k.o. Borovci,
– parc. št. 13/7.S stavbišče, v izmeri
227 m2, vl. št. 32, k.o. Borovci,
– parc. št. 13/8.S dvorišče, v izmeri
43 m2, vl. št. 32, k.o. Borovci.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje, leži
v poselitvenem območju naselja P13-S1 Borovci, ki je namenjeno stanovanjem, kmetijski in poslovni dejavnosti.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
60.000,00 €.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Markovci št. 01368-0100017763.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki se prodajajo
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 12. 2008;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Ob-
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čine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 20. 11. 2008 do
12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine
k.o. Borovci – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo
za posamezno enoto.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja
ponudb se obrnite na Branka Kostanjevca, Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta: branko.kostanjevec@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Makovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta:
branko.kostanjevec@markovci.si.
Občina Markovci
Ob-8823/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
Statuta Občine Bloke (Uradni list 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:
– parcela št. 101/1 k.o. Ravne pri Topolu
– njiva v izmeri 553 m2, vl. št. 372.
Izhodiščna (najnižja cena) 8.295,00 €.

V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Varščina znaša za 10 odstotkov ponujene cene.
3. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 25. 11. 2008, do 10. ure, na
naslov: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385
Nova vas, s pripisom »Ne odpiraj! 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.
– 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, 25. 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
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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-8834/08
Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter upoštevaje
določb Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kungota
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin, in sicer:
– parc. št. 9/4. S, stavbišče v izmeri
227 m2, k.o. Grušena,
– parc. št. 13/2. S, stavbišče v izmeri
1.056 m2, k.o. Slatina,
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– parc. št. 153/1, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 974 m2, k.o. Plač,
– parc. št. 66/14, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 3.327 m2, k.o. Plintovec,
– parc. št. 66/16, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 3.075 m2, k.o. Plintovec,
– parc. št. 66/17, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 1.039 m2, k.o. Plintovec,
– parc. št. 66/21, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 4.002 m2, k.o. Plintovec,
– parc. št. 66/22, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 1.146 m2, k.o. Plintovec,
3. Nepremičnine (2. točka) pod prvo,
drugo in tretjo alinejo so stavbna zemljišča
po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih
v Občini Kungota (Ur. l. RS, št. 89/03 in
MUV, št. 16/08). Nepremičnine pod četrto in naslednjimi alinejami so nezazidana
stavbna zemljišča po Odloku o občinskem
podrobnem lokacijskem načrtu za poslovno proizvodno cono Plintovec (MUV, št.
16/08).
Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije, ki je na vpogled
na sedežu Občine Kungota, pri Višjem referentu za okolje in prostor.
4. Izhodiščna cena za zemljišča iz:
– prve alineje 2. točke znaša 5.675,00
EUR,
– druge alineje 2. točke znaša 15.840,00
EUR,
– tretje alineje 2. točke znaša 29.220,00
EUR,
– četrte alineje 2. točke znaša 166.350,00
EUR,
– pete alineje 2. točke znaša 153.750,00
EUR,
– šeste alineje 2. točke znaša 51.950,00
EUR,
– sedme alineje 2. točke znaša
200.100,00 EUR,
– osme alineje 2. točke znaša 57.300,00
EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Kungota številka 01255-0100008653, odprt pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
območna enota Slovenska Bistrica, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri
nakazilu pa navesti model 00, sklic 722100.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež
(OBR-1),
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
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– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, pri tem lahko
ponudnik navede enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene s cenitvijo,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: BON-1/P ali BON-1/sp – samostojni
podjetniki.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
(OBR-1).
10. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Občine Kungota, dne 10. 11. 2008
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota. Nepravilne
ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane
v skladu z določili iz tega razpisa, pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Odpiranje ponudb bo javno.
11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje 15 dni od prejema obvestila
o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Kungota zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– v primeru, da bo za dostop do zemljišč
iz te ponudbe potreboval služnostno pravico, bo le-to sam na svoje stroške pridobival
od lastnika služečega zemljišča,
– plačal komunalni prispevek Občini
Kungota (velja za prve tri alineje 2. točke),
– prevzel stroške komunalnega opremljanja parcel od alineje štiri do alineje
osem 2. točke, ker so te parcele komunalno
neopremljene. Kupec teh parcel bo oproščen plačila komunalnega prispevka Občini
Kungota,
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– plačal elektroenergetski prispevek
v odvisnosti od moči vhodnih varovalk (prve
3 alineje točke 2),
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja,
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
– nosil vse stroške odprave poškodb,
v kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost za nepremičnine, stroške sestave pogodbe, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.
Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu
celotne kupnine.
Te obveznosti so bistveni sestavni del
kupoprodajne pogodbe.
13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Dana
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ponudba veže ponudnika tri mesece po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo
obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
14. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najustreznejšim ali kateremkoli
ponudnikom, je izključena.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov Plintovec
1, 2201 Zgornja Kungota, z oznako »Ne
odpiraj-ponudba za nakup parcele št ...«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
17. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 7. 11. 2008, do 12. ure.
18. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
19. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobite pri Jerneju Senekoviču, na tel. 02/655-05-09 ali po elektronski
pošti: senekovic(at)kungota.si. Ponudbeni
obrazec (OBR-1) dobite na Občini Kungota oziroma na občinski spletni strani (www.
kungota.si).
Občina Kungota
Št. 478-0015/2008
Ob-8864/08
Na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) Občina
Vipava objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parcele
Prodajalec: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.
Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 508/1, ZKV 1137 k.o.
Vipava, s površino 1107,00 m2.
Izhodiščna (najnižja) cena je 63.100,00
evrov. V izhodiščno ceno ni vključen 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Varščina znaša 10% ponujene cene.
Rok za zbiranje ponudb: interesenti naj
svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo
v zaprti ovojnici najkasneje do 18. 11. 2008
do 12. ure na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava, s pripisom »Ne odpiraj
– javni razpis za nakup parcele 508/1 k.o.
Vipava«. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja ponudbe.
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.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega bivališča oziroma naziv in sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko in številko transakcijskega računa.
Navesti morajo ponujeno ceno, ki je lahko
enaka ali višja od izhodiščne cene ter priložiti dokazilo o plačani varščini.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo
do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
18. 11. 2008 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
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Predstavniki ponudnikov ali njihovi pooblaščenci se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika.
Pravočasne ponudbe bo obravnavala
komisija, ki jo imenuje župan. Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja
prejeta pisna ponudba; če bo med prejetimi
ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija najugodnejše ponudnike pozove
k oddaji nove ponudbe.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem v RS ali v deželah Evropske unije.
Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini
10% ponujene cene in jo nakazati na EZR
01336-0100014675. Neuspelemu ponudniku bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh
po odločitvi komisije o izbiri; uspelemu ponudniku pa bo všteta v kupnino.
Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za
sprejem ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe komisija izloči in o tem
obvesti ponudnika. Ponudnika, ki je oddal
nepopolno ponudbo, se pozove 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 se
obvesti vse ponudnike najkasneje v roku
15 dni po opravljeni izbiri. Izbran ponudnik
je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljenem izboru; če
pogodbe ne podpiše, prodajalec zadrži njegovo varščino.
Občina Vipava si pridržuje pravico, da ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do sklenitve pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudniku
vrne plačana varščina.
Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve in
stroške v zvezi s predlogom za vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
Kupec je dolžan celotni znesek kupnine
skupaj z 20% DDV plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na osnovi izstavljenega računa na EZR 01336-0100014675,
sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Nespoštovanje pogodbenih
rokov plačila s strani kupca je razlog za
razvezo prodajne pogodbe, ob kateri Občina
Vipava obdrži plačano varščino.
Po predhodnem dogovoru je možen
ogled nepremičnine. Informacije dobite na
sedežu Občine Vipava v času uradnih ur
ali na tel. 05/364-34-10; kontaktna oseba:
Helena Kobal.
Občina Vipava
Št. 478-0-0012/2006-204
Ob-8885/08
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 Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št.
032-0-0012/2008 z dne 24. 9. 2008, Občina
Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ:

SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je zemljišče parc. št.
208/2, k.o. Dobja vas v izmeri 2.235 m2. Zemljišče ima status stavbnega zemljišča.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987, z navedbo »Varščina
– Javno zbiranje ponudb za zemljišče«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup
zemljišča – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
13.046,82 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe, z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup, lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
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in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel.
02/82-16-017. Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
irena.dosen@ravne.si.
12. Javno odpiranje ponudb bo dne
12. 11. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 430-0002/2008
Ob-8895/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in določil
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07) ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli št.
032-0001/2008-10-12, ki je bil sprejet na
10. redni seji, dne 24. 4. 2008, objavlja
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli
17, 3256 Bistrica ob Sotli
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli
17, 3256 Bistrica ob Sotli.
2. Prodajalec: Občina Bistrica ob Sotli,
Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.
3. Predmet prodaje:
– parc. št. 1017/1 – njiva v izmeri
590 m2, k.o. Hrastje,
– parc. št. 1062 – njiva v izmeri 619 m2,
k.o. Hrastje,
– parc. št. 1063 – njiva v izmeri 1516 m2,
k.o. Hrastje,
– parc. št. 1065 – njiva v izmeri 651 m2,
k.o. Hrastje,
– parc. št. 1066 – travnik v izmeri
3464 m2, k.o. Hrastje,
– parc. št. 1067 – travnik v izmeri
1082 m2, k.o. Hrastje,
– parc. št. 1068 – njiva v izmeri 7956 m2,
k.o. Hrastje,
– parc. št. 1069/1 – njiva v izmeri
6554 m2, k.o. Hrastje,
– parc. št. 1076/2 – travnik v izmeri
2239 m2, k.o. Hrastje,
– parc. št. 1077 – njiva v izmeri 5888 m2,
k.o. Hrastje.
Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj. Nahajajo se v pasu industrijske
cone.
4. Cena zemljišč: izhodiščna cena je
220.000,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno. Nepremičnine so proste vseh bremen, pravnih in stvarnih napak.
5. Nepremičnine se odprodajo kot celota, po načelu »videno – kupljeno«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi
članici EU, fizične osebe, ki so državljani
RS oziroma druge države članice EU in
samostojni podjetniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU, in sicer pod
pogojem, da bodo v roku najmanj 6 mesecev od sklenitve pogodbe pričeli z gradnjo
poslovnega objekta in v roku 2 let od sklenitve pogodbe pridobili pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt in imeli vsaj 5
let zaposlenih najmanj 10 delavcev.
7. Rok in način oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na
naslov: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ali od-
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dajo v sprejemni pisarni Občine Bistrica ob
Sotli. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti
kuverti dostaviti do vključno 3. 11. 2008
do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod
naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! – Ponudba za nakup
nepremičnin«.
8. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega
zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri čemer cena (brez
davka) ne sme biti nižja od izhodiščne,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec pogodbe (po razpisni
dokumentaciji).
9. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, brez upoštevanega davka na promet
z nepremičninami. Varščino je potrebno
nakazati na podračun EZR Občine Bistrica ob Sotli, št. 01349-0100004241, sklic:
430-2-08. Dokazilo oziroma kopijo dokazila
o plačilu varščine mora ponudnik predložiti
ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba
z dokazilom o plačani varščini. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika: kriterij je najvišja ponujena
cena. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno in
sprejel v pogodbi določene pogoje. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Bistrica ob Sotli. Odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Bistrica ob Sotli, ki
bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi
opredeljenega kriterija izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči najugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih
elementih.
11. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva
prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani
ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist občine in velja, da je izbrani ponudnik odstopil
od svoje ponudbe, občina pa lahko sklene
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
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12. Kupnino za nepremičnine, ki so
predmet prodaje, mora izbrani ponudnik
poravnati Občini Bistrica ob Sotli v roku
8 dni od izstavitve računa s strani Občine
Bistrica ob Sotli. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest z vknjižbo
lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo
izvedena po plačilu celotne kupnine. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti
plačila kupnine do dne plačila.
13. Stroške overitve prodajne pogodbe
pri notarju, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo krije kupec.
14. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ponudbe, ki
bodo prispele po preteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe) ponudbe
s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
15. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
16. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
3. 11. 2008 ob 13. uri na sedežu Občine
Bistrica ob Sotli, v sejni sobi. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
17. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
18. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine Bistrica ob Sotli ali imenovana komisija
v soglasju z županom, lahko ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrne že vplačana
varščina.
19. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli
17, 3256 Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba:
Ana Bercko, tel. 03/800-15-13.
Občina Bistrica ob Sotli
šT. 478/46-7/07
Ob-8902/08
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07) in sklepa Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora z dne 27. 8. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – zemljišč
Opis predmeta:
1. stavbno zemljišče parc. št. 885/155
k.o. Kranjska Gora, v izmeri 315 m2, ki se
lokacijsko nahaja za objektom Log 18a,
Kranjska Gora in je vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah
pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1465 k.o.
Kranjska Gora;
2. stavbno zemljišče parc. št. 803/44
k.o. Kranjska Gora, v izmeri 40 m2, ki se lokacijsko nahaja na območju Jasne v Kranjski Gori, med zemljiščema parc. št. 803/19,
na katerem stoji objekt Vršiška cesta 65 in
parc. št. 803/20, na katerem stoji objekt
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Vršiška cesta 65a in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah
pri zemljiškoknjižnem vložku št. 432 k.o.
Kranjska Gora;
3. stavbno zemljišče parc. št. 802/28
k.o. Kranjska Gora, v izmeri 28 m2, ki se lokacijsko nahaja na območju Jasne v Kranjski Gori, ob regionalni cesti Kranjska Gora
– Vršič, pod objektom Vršiška cesta 60, ki
stoji na parc. št. 802/10 in je vpisano v zem
ljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah
pri zemljiškoknjižnem vložku št. 458 k.o.
Kranjska Gora.
Namen prodaje:
1. zemljišče s parc. št. 885/155 k.o.
Kranjska Gora se prodaja z namenom zaokrožitve gradbene parcele k objektu Log
18a;
2. zemljišče s parc. št. 803/44 k.o.
Kranjska Gora se prodaja z namenom zaokrožitve gradbene parcele k objektu Vršiška cesta 65a, Kranjska Gora;
3. zemljišče parc. št. 802/28 k.o. Kranjska Gora se prodaja za postavitev nadstreška za avto.
Pogoji prodaje:
1. Zemljišča se prodajo najugodnejšemu ponudniku.
2. Najnižja ponujena cena za zemljišča
znaša:
– parc. št. 885/155 k.o. Kranjska Gora
38.115,00 EUR,
– parc. št. 803/44 k.o. Kranjska Gora
7.800,00 EUR,
– parc. št. 802/28 k.o. Kranjska Gora
4.368,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin oziroma DDV.
3. Kupec mora kupnino plačati v osmih
dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 10% od najnižje ponujene cene za nepremičnino, za katero so vložili ponudbo,
na transakcijski račun Občine Kranjska
Gora, št. 01253-0100007684. Varščina se
uspelemu ponudniku brezobrestno vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa
bo brezobrestno vrnjena v osmih dneh po
izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh od dneva
prejema obvestila o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma plačal
celotne kupnine v določenem roku, bo prodaja razveljavljena, plačana varščina pa
zapade v korist Občine Kranjska Gora.
5. Stroške, povezane s prenosom lastništva nepremičnine (davek na promet
nepremičnin oziroma DDV, stroške ureditve
novega stanja v zemljiški knjigi in druge
morebitne stroške) nosi kupec.
6. Ponudniku se nepremičnina izroči
v last in posest z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Sprememba
lastništva v zemljiški knjigi se dovoli po
plačilu celotnega zneska kupnine.
7. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup zemljišč se odda
v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika
(če je to fizična oseba) oziroma ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne
osebe;
– davčna in matična številka ponud
nika;
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– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, za pravne osebe
pa overjen izpisek iz sodnega registra, iz
katerega je razvidno, da ima sedež v Republiki Sloveniji;
– izjavo o sprejemu objavljenih pogojev
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
najnižje, določene v pogojih prodaje;
– dokazilo o plačilu varščine.
Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo
je potrebno poslati v zaprti ovojnici, izključno
s priporočeno pošiljko, na naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora, z navedbo »Ponudba za nakup zemljišča« in oznako »Ne odpiraj«.
Ponudbo je potrebno poslati najkasneje
v roku osmih dni po objavi. Kot pravočasno
ponudbo se šteje še ponudbo, ki je oddana
priporočeno po pošti zadnji dan določenega roka. Prepozno prispele in nepopolne
ponudbe se v skladu z veljavno zakonodajo
ne bodo obravnavale.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena zemljišča in
neposredna bližina (zaokrožitev funkcionalnega zemljišča). Pri tem imajo ob enaki višini ponujene cene prednost pri izbiri lastniki
zemljišč, ki mejijo na zemljišča, ki se ponujajo v prodajo s tem razpisom, ali pa so lastniki
zemljišč v neposredni bližini zemljišča, ki
se ponuja v prodajo. O sprejemu ponudbe
bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih
dneh po opravljeni izbiri.
Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek prodaje do sklenitve pravnega posla – prodajne pogodbe, ustavi.
Informacije, ogled nepremičnin: vse dodatne informacije, povezane s to ponudbo,
zainteresirani kupci lahko dobijo na Občini
Kranjska Gora, pri Egidiji Košir Mrovlje, na
direktni tel. 04/58-09-819, ali preko notranje centrale številka 04/58-09-800, po e-pošti: kosir@kranjska-gora.si ali preko faksa
04/58-09-824.
Občina Kranjska Gora
Št. 110-280/2008
Ob-8914/08
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv
višjim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev
enega višjega sodnika v strokovno službo
Sodnega sveta Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Prijavi mora kandidat priložiti življenjepis,
odločbo o imenovanju na mesto višjega sodnika ter opis strokovnih in organizacijskih
izkušenj.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-281/2008
Ob-8915/08
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv
okrajnim in okrožnim sodnikom k vložitvi
prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika v strokovno službo Sodnega
sveta Republike Slovenije. Predvideni čas
dodelitve je 3 leta.

Prijavi mora kandidat priložiti življenjepis
ter opis strokovnih in organizacijskih izkušenj.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8811/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu
z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi
članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer
Investments Austria GmbH Družba v bančni
skupini UniCredit obvestilo:
Obveščamo, da je objava vrednosti enot
premoženja kot tudi odkup ter prodaja enot
premoženja investicijskih skladov:
– Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG),
– Pioneer Funds Austria – Russia Stock,
vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG),
bila ob obračunu vrednosti, od dne
13. 10. 2008 dalje začasno ustavljena. Ponovna vzpostavitev objavljanja vrednosti
enot premoženja kot tudi izvajanje odkupa
ter prodaja enot premoženja obeh vzajemnih skladov, bo objavljena na enak način.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-8812/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu
z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi
članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer
Investments Austria GmbH Družba v bančni
skupini UniCredit obvestilo:
Obveščamo, da je objava vrednosti enot
premoženja kot tudi odkup ter prodaja enot
premoženja investicijskih skladov:
– Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG),
– Pioneer Funds Austria – Russia Stock,
vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG),
ob obračunu vrednosti, od dne 14. 10.
2008 dalje ponovno vzpostavljena.
Pioneer Investments Austria GmbH
Št. 1.7-1938
Ob-8877/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur.
l. RS, št. 14/07) in Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabne tirnice, odpadno železo.
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Št.

Lokacija: postaja Logatec.
Predmet prodaje obsega: približno 140
ton neuporabnih tirnic, odpadnega železa.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 14.000,00 EUR brez DDV.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 13 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/29-14-833 ali elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
6. 11. 2008.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice, d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2008-3
Ob-8591/08
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
Pravilnik sindikata družbe Juteks neodvisnost KNSS, Ložnica pri Žalcu 53 A, p. Žalec, vpisana v evidenco pod zap. št. 89, dne
7. 10. 2008, z nazivom: Pravilnik sindikata
družbe Juteks neodvisnost KNSS.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000545
Ob-8815/08
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni
radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07) ter
na podlagi subsidiarne uporabe 36. in 40.
člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07
– ZDRad) Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijskih frekvenc za multipleks B
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na celotnem ozemlju Republike Slovenije (multipleks B), in sicer:
– geografsko območje VZHOD, kanal 67
(centralna frekvenca 842 MHz),
– geografsko območje CENTER, kanal
64 (centralna frekvenca 818 MHz),
– geografsko območje ZAHOD, kanal
66(centralna frekvenca 834 MHz).
Parametri omrežja za posamezno geografsko območje morajo omogočati neto
bitno hitrost (kapaciteta multipleksa), ki ne
sme biti manjša od 22 Mbit/s.
Za komplementarne storitve se lahko
uporabi največ 4% kapacitete multipleksa
B.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu mora ustrezati stopnji pokritosti, ki jo bo Agencija izračunala
iz oddajnih točk, ki jih je ponudnik navedel
v terminskem načrtu priloženem ponudbi.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom v vseh treh geografskih območjih mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je dolo-

čeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila »Reference ponudnika«, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb še vedno
enakovredni, bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na
podlagi merila »Cena ponujenih storitev«,
3. če sta dve ali več ponudb še vedno
enakovredni, bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje število točk na podlagi merila »Komplementarnih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks
za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije
DVB-T za celotno območje Republike Slovenije (multipleks B).
3.1 Dinamika zagotavljanja omrežja –
stopnja pokritosti (0–10 točk)
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na ponujeno stopnjo pokritosti za celotno omrežje na območju Republike Slovenije na dan 1. 9. 2009 in na dan
1. 9. 2010. Ponudnik, ki bo ponujal večjo
stopnjo pokritosti se oceni z večjim številom
točk. (0–10 točk)
3.2 Reference ponudnika (0–40 točk)
Merilo reference ponudnika je sestavljeno iz dveh podmeril. Pri podmerilu »reference na podlagi upravljanja z omrežji prizemne
televizijske radiodifuzije« se ocenjuje velikost omrežja na podlagi števila televizijskih
oddajnikov z močjo 2 kW ali več, ki obratujejo v omrežjih, ki jih ponudnik upravlja. Ponudba katere ponudnik upravlja z največjim
omrežjem dobi 30 točk.
Pri podmerilu »reference ponudnika –
komplementarne ali inovativne storitve« se
ocenjuje število in vrsta komplementarnih ali
inovativnih storitev, ki jih ponudnik ustvarja
in nudi v svojem ali kateremkoli drugem
obstoječem omrežju. Vrednoti se reference
v zvezi s komplementarnimi ali inovativnimi storitvami za vsako posamezno komplementarno ali inovativno storitev (ne glede na
število omrežij v katerih so te storitve ponujene), ponudba pa lahko pri tem podmerilu
dobi največ 10 točk.
3.3 Cena ponujenih storitev (0–40 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina cene
storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (sku-

paj s pripadajočim zvokom in teletekstom)
v vseh treh geografskih območjih. Ponudba
v kateri ponudnik ponuja najnižjo ceno dobi
40 točk. (0–40 točk)
3.4 Komplementarne storitve (0-5 točk)
Pri tem merilu se ocenjujejo komplementarne storitve, za katere ponudnik v svoji
ponudbi navaja, da jih bo nudil v omrežju, ki
je predmet tega razpisa. Vrednoti se vsako
posamezno ponujeno komplementarno storitev, ponudba pa lahko pri tem merilu dobi
največ 5 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 25. november 2008 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9.
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14.
ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za
sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne
dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 27. novembra ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Majda Markočič – Trt
nik, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: 23. december
2008.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-8821/08
Na podlagi sklepa skupščine družbe IT
Okna, proizvodnja in montaža d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Stegne 21C, Ljubljana,
z dne 15. 9. 2008, se je nad družbo dne
13. 10. 2008 pričel začetek postopka redne
likvidacije. Likvidacijski upravitelj skladno
s 405. členom ZGD poziva vse upnike, da
prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prosim, če
prijave vložite v dveh izvodih, skupaj z vsemi dokazili in jih pošljete na zgornji naslov
družbe.
Likvidacijski upravitelj
Simon Prelogar
Ob-8825/08
V.d. direktor družbe NOLIK STOLAM,
proizvodnja stolov, žaganega lesa in lesenih izdelkov, d.o.o., Novomeška cesta 5,
1330 Kočevje, v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obveščam družbenike, upnike in svet delavcev
o nameravani delitvi družbe po postopku
oddelitve z ustanovitvijo novih družb.
Družba NOLIK STOLAM, d.o.o. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Delitveni načrt prenosne
družbe NOLIK STOLAM, d.o.o. z vsemi prilogami.
Družbenikom družbe NOLIK STOLAM,
d.o.o. je na sedežu družbe na naslovu Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje, 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 v.d. 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.
NOLIK STOLAM, d.o.o.
Kukovec Bogdan, prokurist
Zver Jurij, v.d. direktor
Ob-8827/08
Skladno z določilom tretjega odstavka 75.
člena Zakona o gospodarskih družbah – 1,
samostojni podjetnik Safe Trade zavarovalniško zastopanje Kuzmič Drago s.p., s sedežem Groharjeva ulica 20, 2000 Maribor,
davčna številka 97506699, matična številka
1011278000, obvešča upnike, da po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehal opravljati
dejavnost kot samostojni podjetnik oziroma
bo prenesel dejavnost na novoustanovljeno
družbo s prenosom subjekta samostojnega
podjetnika na to družbo, po postopku in na
način, kot je opredeljen v 475. členu ZGD-1.

Ob-8828/08
Jože Lavrič s.p., Mengeška cesta
52, 1236 Trzin, identifikacijska številka
SI94936706, na podlagi 75. člena Zakona
o gospodarskih družbah – 1 obveščam, da
bom od 31. 12. 2008 dalje prenehal z opravljanjem dejavnosti avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija in cementni izdelki.

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.
IP Ribnica, d.o.o.
direktor
Peter Nelec

Ob-8917/08
Marjan Bevec, samostojni podjetnik, s firmo Elektro Marjan Bevec s.p., s sedežem
Ulica talcev 8, 8000 Novo mesto, vpisan
v Poslovni register Slovenije z matično št.
5444619, objavljam v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZGD-1B v zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1B, da bom
prenehal opravljati dejavnost v zvezi z nepremičninskim poslovanjem s 1. februarjem
2009. Pozivam vse upnike, da terjatve iz
naslova nepremičninske dejavnosti prijavijo
Marjanu Bevec s.p. v čim krajšem možnem
času. Nepremičninska dejavnost bo prenesena na drugo družbo.

Ob-8878/08
V skladu z določbo 520. člena Zakona
o gospodarskih družbah, direktorja družbe
s Real Sparkasse, nepremičnine, d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15,
vpisane v sodnem/poslovnem registru
z matično št. 5919649000, objavljava sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki
je bil sprejet dne 22. 8. 2008. Osnovni kapital družbe, ki znaša nominalno 225.393,00
EUR, se zmanjša za 217.893,00 EUR tako,
da po zmanjšanju znaša 7.500,00 EUR.
Direktorja pozivava vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
s Real Sparkasse nepremičnine d.o.o.
direktorja:
Milena Jančič, Andrej Svetlin

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8816/08
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
2. 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-8820/08
V skladu z drugim odstavkom 520. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor
družbe IP Ribnica, družba za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov, Opekarska cesta
45, 1310 Ribnica, objavlja
1. sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom družbenikov na
skupščini dne 25. 4. 2008.
Osnovni kapital družbe IP Ribnica d.o.o.
v višini 86.150,00 EUR, se zmanjša za znesek 76.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 10.500,00 EUR.

Sklici skupščin
Ob-8829/08
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Veplas, velenjska plastika, d.d., Velenje, Cesta Simona Blatnika 11 in skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje
10. redno sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 28. novembra 2008, ob 11.
uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se izvoli odvetnico, Ireno Nečemer iz Slovenskih
Konjic,
– za člane verifikacijske komisije se izvolijo: Draga Vrabiča za predsednika, Ivico Ledinek za članico, Moniko Volk za članico.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2007 v predloženi vsebini.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokritju bilančne izgube v letu 2007.
Predlog sklepa: ugotovljeno izgubo v višini 150.704,87 EUR družba pokrije iz zakonskih rezerv.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta ob preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
sklepu se podeli razrešnica za poslovno leto
2007.
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5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Zaradi poteka mandata sedanjim članom
nadzornega sveta je potrebno izvoliti nove
člane.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvolijo: Tomaž Schara, Majda Venišnik in Gregor
Vedenik.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
– V poglavju 3 se navedba dejavnosti
družbe uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– V poglavju 4 Statuta družbe Veplas se
v točki 4.1. znesek osnovnega kapitala družbe vpiše v eurih in znaša 393.524,00 EUR.
– V poglavju 8 se doda točka 8.6. z naslednjim besedilom: del čistega dobička obračunskega obdobja družbe se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta
delniške družbe.
7. Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da
uprava družbe sklene z reprezentativnima
sindikatoma v družbi pogodbo o udeležbi
delavcev pri dobičku.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje revizor za poslovno leto 2008.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence prosimo,
da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Vse delničarje, ki se
bodo skupščine udeležili, prosimo, da uro
pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi
z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo
tudi delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo
skupščine vpisani v delniški knjigi.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da
so o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Ob-8912/08
Na podlagi točke VII/3 statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi d.d. Trbovlje, Gimnazijska
cesta 16,
ki bo 25. 11. 2008 ob 9. uri, na sedežu
družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje ter
predlaga naslednji dnevni red:

Št.

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave in seznanitev
o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta.
3. Direktorju in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2007.
Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2007 ter
se jima podeli razrešnica.
4. Pokrivanje bilančne izgube (36.258,80
evrov) iz poslovnega leta 2007.
Predlog sklepa: bilančna izguba iz poslovnega leta 2007 se pokrije iz splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
svojo udeležbo prijaviti pisno, najmanj tri
delovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne
25. 11. 2008.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe IBT Trbovlje d.d.,
Gimnazijska cesta 16, od dne 24. 10. 2008,
vsak dan od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega
predloga k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovno sestane uro kasneje.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje
in inženiringi d.d. Trbovlje
Matjaž Odlazek, direktor
Ob-8913/08
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Grad Prestranek d.d., Na gradu 9, Prestranek, sklicujem
skupščino
družbe Grad Prestranek, turizem,
kmetijstvo in storitve, d.d., Na gradu 9,
Prestranek,
ki bo potekala v petek, 28. 11. 2008, ob
10. uri, na naslovu Trg republike 3, Ljub
ljana, v prostorih notarske pisarne Miro Košak, v 12. nadstropju z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miklič Željko.

101 / 24. 10. 2008 /

Stran

3585

3. Preoblikovanje delnic z nominalnim
zneskom v kosovne delnice.
Predlog sklepa: vsaka delnica z nominalnim zneskom 33,38 EUR se nadomesti
z eno kosovno delnico s pripadajočim zneskom osnovnega kapitala na eno delnico
v višini 33,38 EUR. Osnovni kapital družbe znaša 1.443.184,30 EUR in je razdeljen
na 43.235 navadnih prinosniških kosovnih
delnic.
4. Sprememba oziroma uskladitev statuta družbe zaradi preoblikovanja delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice.
Predlog sklepa: spremenijo se 8., 25. in
32. člen Statuta družbe tako, da se glasijo:
8. člen: Osnovni kapital družbe je razdeljen na 43.235 kosovnih delnic s pripadajočim zneskom osnovnega kapitala na eno
delnico v višini 33,38 EUR.
25. člen: Glasovalna pravica delničarja se uresničuje glede na število kosovnih
delnic vsakega delničarja. Vsaka kosovna
delnica zagotavlja en glas.
32. člen: Deleži delničarjev pri dobičku
se določajo v sorazmerju s številom njihovih
kosovnih delnic.
5. Razno.
Prijava udeležbe na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci naj
na skupščino prinesejo dokazila o lastništvu
delnic.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci. Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov ter predlog sprememb statuta družbe ter čistopis statuta družbe so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, in to vsak
delovnik med 10. in 12. uro, od dneva sklica
do 3 dni pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
z obrazložitvijo pošljejo na naslov družbe
v sedmih dneh od objave.
Grad Prestranek d.d.
Marko Pirman, direktor

Nasprotni predlogi
Ob-8909/08
Uprava družbe Opalit d.d., Tržaška cesta
2, 1000 Ljubljana skladno z določili ZGD-1
objavlja dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge k dnevnemu redu skupščine družbe Opalit d.d., ki bo dne 11. 11.
2008 ob 17. uri, v prostorih notarja Andreja
Škrka, Dunajska 56/I, Ljubljana. Dopolnitev
dnevnega reda in nasprotni predlogi so objavljeni na zahtevo delničarja Opalith Establishment, ki ima v lasti 100% delnic družbe
Opalit d.d.
Nasprotni predlog dnevnega reda skupščine k točki 5. Soglasje, da se družba Opalit d.d. spoji z družbo Opalith Est.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje za spojitev družb Opalit d.d. in Opalith
Establishment.
Nasprotni predlog dnevnega reda skupščine k točki 6. Uvedba enotirnega sistema
upravljanja
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Predlog sklepa: v družbi Opalit poslovne storitve d.d. se uvede enotirni sistem
upravljanja.
Dnevni red skupščine družbe Opalit d.d.,
ki bo dne 11. 11. 2008 ob 17. uri, kot ga
je objavila uprava družbe Opalit d.d. dne
10. 10. 2008 v Uradnem listu RS, se dopolni
tako, da se na dnevni red dodajo naslednje
točke dnevnega reda in predlogi sklepov:
9. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v skladu s sprejetimi
spremembami statuta družbe Opalit d.d. in
prehodom na enotirni sistem upravljanja se
z dnem zasedanja skupščine odpokličejo
člani nadzornega sveta Jure Prebil, Marko
Smole in Aleš Erbežnik.
10. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: za člane upravnega odbora se imenujejo Jure Prebil, Marko Smole
in Aleš Erbežnik z mandatno dobo pet let od
dne zasedanja te skupščine.
Opalit d.d.
uprava družbe
Jernej Kurent
Ob-8910/08
Uprava delniške družbe NTU upravljanje
z naložbami, d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja
Draga objavlja nasprotne predloge sklepov.
V skladu s 300. in 312. členom Zakona
o gospodarskih družbah-1 (v nadaljevanju
ZGD-1) je delničar družba TT Okroglica d.d.,
Dombrava 1, 5293 Volčja Draga podala naslednje nasprotne predloge k točkam 1, 2
in 3 objavljenega dnevnega reda 18. seje
skupščine NTU upravljanje z naložbami,
d.d., sklicane za torek, 25. novembra 2008
ob 11. uri, na sedežu družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d., Dombrava 1, 5293
Volčja Draga, tako kot sledi:
1. Nasprotni predlog sklepa pod točko 1.
– Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih
teles skupščine.
Na predlog delničarja TT Okroglica d.d.
se za predsednico skupščine izvoli Nevena
Tea Gorjup in kot preštevalki glasov Sonja
Harej in Nataša Skok. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Katjuša Gorjan.
Utemeljitev nasprotnega predloga sklepa
pod točko 1. dnevnega reda:
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Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati organe vodenja. Predlagani kandidati
imajo ustrezne izkušnje za izvedbo skupščine.
2. Nasprotni predlog sklepov pod točko
2. – Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe za poslovno leto 2007 in revidiranih
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2007 ter konsolidiranega poročila družbe za poslovno leto.
Nasprotni predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina je obravnavala in razen v točkah 2.1, 6.1.8 in 6.1.13 sprejela predloženo letno poročilo družbe za poslovno leto
2007, katerega sestavni del so revidirani
računovodski izkazi družbe za poslovno leto
2007.
Nasprotni predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina je obravnavala in sprejela
konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2007, katerega sestavni del so
revidirani konsolidirani računovodski izkazi
družbe za poslovno leto 2007.
Utemeljitev nasprotnih predlogov sklepov pod točko 2. dnevnega reda:
Delničar predlaga, da se ločeno odloča
o letnem poročilu družbe, katerega sestavni
del so revidirani računovodski izkazi družbe
in ločeno o konsolidiranem letnem poročilu
in revidiranih konsolidiranih računovodskih
izkazih družbe.
Delničar meni, da navedbe v točki 2.1
niso v skladu z določili ZGD-1 glede na dejansko stanje kapitalskih naložb družbe na
dan 31. 12. 2007 ter upoštevajoč določila
56. člena ZGD-1, mora družba s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena več
družbam s sedeži v Republiki Sloveniji ali
zunaj nje, sestaviti tudi konsolidirano letno
poročilo. Z 78,79% delnic družbe Zastava
tapacirnica a.d. je bila družba dolžna v skladu z določili ZGD-1 sestaviti konsolidirano
letno poročilo, ker je družba Zastava tapacirnica a.d. družba, ki glede na svojo velikost in višino prihodkov pomembno vpliva
na velikost skupine in na resničen prikaz
finančnega položaja.
Prav tako delničar meni, da navedbe
v točki 6.1.8 Zunajbilančna sredstva in
v točki 6.1.13 Zunajbilančne obveznosti,
ne ustrezajo dejanskemu stanju, saj so evi-

dentirane izvenbilančne obveznosti enkrat
že izkazane med obveznostmi kot predujem. Ob tem pa je novo imenovana uprava
v letu 2008 pričela postopek za razveljavitev opcijskih pogodb, ker so za družbo
škodljive. Glede na to delničar predlaga,
da se letno poročilo sprejme v delu, ki se
ne nanaša na navedbe pod točko 2.1, 6.1.8
in 6.1.13.
3. Nasprotni predlog sklepa pod točko
3. – Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Na predlog delničarja TT Okroglica d.d.
se za pooblaščenega revizorja družbe za
izvedbo revizije računovodskih izkazov
družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijsko družbo Abeceda – revizijska
družba, d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000
Celje.
Utemeljitev nasprotnega predloga sklepa
pod točko 3. dnevnega reda:
Revizijska družba Abeceda – revizijska
družba, d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000 Celje, sodi med uveljavljene revizijske družbe
v Sloveniji.
Upoštevajoč prej navedeno delničar predlaga sprejem nasprotnih predlogov sklepov
pod točko 1, 2 in 3 dnevnega reda v predlagani vsebini in bo na zasedanju skupščine
skušal druge delničarje pripraviti do tega, da
bodo glasovali za njegov nasprotni predlog
sklepov.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete

Sklepi skupščin
Ob-8911/08
Popravek
V objavi sklepov skupščine družbe Iskra
kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in
opreme d.d., Vajdova ulica 71, 8333 Semič, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 99
z dne 17. 10. 2008, Ob-8649/08, se podpis
pravilno glasi:
Iskra kondenzatorji, d.d.
uprava družbe
Uredništvo
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Zavarovanja terjatev
SV 665/08
Ob-8898/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 665/08 z dne 15. 10. 2008,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 1, v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta
Viktorja Svetina 13, Koroška Bela, Jesenice, stoječe na parc. št. 263/5 k.o. Koroška
Bela, v izmeri 69,83 m2, last zastaviteljev
Bora Nikolovskega, Branke Nikolovske in
Maria Nikolovskega – vsakega od njih do
1/3, na podlagi prodajne pogodbe z dne
17. 7. 2008, vse v korist osebe z imenom:
SKB banka d.d. Ljubljana, matična številka:
5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve
30.000,00 EUR s pripadki.
SV 790/08
Ob-8899/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 790/08 z dne 20. 10. 2008,
je stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Kurilniška ulica 15, stoječe na parc. št. 586/3
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 89,93 m2, last
zastaviteljice Gordane Trajković, Kurilniška
ulica 15, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 5. 1998, sklenjene s prodajalcem Slovenske železnice d.d., zastavljeno v korist upnice Unicredit banke Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka: 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.800,00 CHF
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 387/2005
Os-8406/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. 387/2005 z dne
4. 1. 2006, je bil dne 6. 11. 2006 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj, javno
podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki ju zastopa Domplan d.d.,
Bleiweisova c. 14 in 3. Domplan Kranj d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici
Cvetki Karolyi, Gogalova ulica 4, Kranj, zaradi izterjave 1.420,45 EUR s pripadki, rubež
nepremičnine, to je stanovanja št. 24, v 3.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Gogalova ulica 4, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter
funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice
Cvetke Karolyi, Gogalova ulica 4, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 10. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4280/2008
Os-7204/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka Edvin
Koren, Čentur 1b, Koper in Slavka Korena,
Čentur 1c, Koper, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 25. 8. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepoved odsvojitve, vpisane na
podlagi posojilne pogodbe št. 773 z dne
30. 6. 1983, za denarno (posojilno) terjatev
v znesku 50.000 YUD z 8% obrestmi in p.p.,
vpisane pod Dn št. 835/1983, pri parc. št.
1487/1 in 1487/2, vpisanih v vložku št. 296,
k.o. Vanganel.
Hipotekarno upnico JIK banko Beograd,
PE Koper, se poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka nasprotuje, v treh mesecih od objave
tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 8. 2008
Dn 4548/2008
Os-7205/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, o predlogu za dopolnitev zemljiške
knjige, dne 28. 8. 2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige, za nepremičnino s parc. št. 1111/14,
njiva v izmeri 2445 m2 in nepremičnino
s parc. št. 1111/15, njiva v izmeri 16 m2,
obe k.o. Hribi, pri katerih je z verjetnostjo
izkazana lastninska pravica Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, matična številka
5874424.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh me-

secih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2008
Dn 1912/2008
Os-7207/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Vilme Ugrin, Dekani 262, Dekani, ki
jo zastopa odv. Dolores Maučec iz Kopra,
zoper nasprotno udeleženko Petro Žigon,
Rozmanova 68c, Koper, zaradi predloga za
uvedbo postopka dopolnitve zemljiške knjige, dne 21. 7. 2008 sklenilo:
umik predloga za dopolnitev zemljiške
knjige z nepremičnino parc. št. 1162/103,
k.o. Pomjan, se vzame na znanje in se
zemljiškoknjižni postopek ustavi.
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 1486/12, pašnik v izmeri 5037 m2, k.o. Pomjan, pri kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Vilme
Ugrin, roj. 29. 4. 1939, Dekani 262, Dekani,
EMŠO 2904939505338, do 1/2 in Petre Žigon, roj. 7. 9. 1940, Rozmanova ulica 68c,
Koper, EMŠO 07099405045, do 1/2.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 7. 2008
Dn 12988/2008
Os-7429/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Berdnik Petra, Pušče 7, Velike Lašče,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 2, v pritličju drugega stopnišča na
Viški 49d v Ljubljani, z identifikatorjem št.
102.E, podvložek št. 3835/19, k.o. Vič, dne
19. 6. 2008, pod opr. št. Dn 12988/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 454/67
z dne 20. 11. 1967, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in kupcem Petrom Berdnikom, Vojkova
34, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje
št. 2 v pritličju, v neto izmeri 48,14 m2, v stanovanjskem bloku B-5, na Viču.
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 24910/2004
Os-7458/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlaga-

telja Župec Antona, Hubadova 6, Ljubljana,
ki ga zastopa Gregec Vrhovšek, Burnikova 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 34 v pritličju, na V strani ob Glavarjevi ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 34. E, podvložek št. 3669/35,
k.o. Bežigrad, dne 20. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 24910/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11. 1968,
sklenjene med prodajalcem Joso Jurasijem,
Vošnjakova 5, Ljubljana in kupcem Antonom
Župcem, Hubadova 6, Ljubljana, za garažo
št. 34 v pritličju, na parc. št. 58/1, k.o. Kapucinsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2008
Dn 4768/2005
Os-7868/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Avto moto društvo
Moste, Ul. Jana Husa 1a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo v izmeri 16 m2, stoječo na parc. št.
512/19, vpisano v vl. št. 1057, k.o. Udmat,
dne 29. 7. 2008, pod opr. št. Dn 4768/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 12. 1976, sklenjene med
Muha Metodom-Francem, Jana Husa 20,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Avto moto
društvom Moste, Jana Husa 1/a, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, stoječo na
parc. št. 512/19, vpisano v vl. št. 1057, k.o.
Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 5115/2005
Os-7953/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska cesta
58, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Košorok Humar, Kotnikova 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, nepremičnino,
stanovanje št. 18 v pritličju, na naslovu Mašera-Spasičeva ulica 5, Ljubljana, z ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 3914/18, k.o.
Bežigrad, dne 28. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 5115/2005, izdalo sklep o začetku po-
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stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 14-17/95 z dne
20. 9. 1995, sklenjene med Imos, d.d., Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Elektro Ljubljana,
p.o., Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št.
3914/18, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 4912/2005
Os-7954/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dobrun Bojana, Zaloška cesta 83, Ljubljana, ki ga zastopa
družba Geonep d.o.o., Malnarjeva 21, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 150 v 2. etaži A, ob
Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 150.E,
vpisano v podvl. št. 1637/84, k.o. Moste,
dne 29. 7. 2008, pod opr. št. Dn 4912/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. IV-1/150-68 z dne 10. 4. 1968,
sklenjene med Stanovanjskim podjetjem
Bežigrad - Moste, Ljubljana, ki ga je zastopal direktor Jože Črnugelj (kot prodajalcem)
in Švara Slavkom, Kajuhova 46, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 150.E, vpisano v podvl. št.
1637/84, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 28317/2004
Os-7955/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nine Peršak, Ul. Pohorskega bataljona 211,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanju št. 15 v 3.
nadstropju, na naslovu Ul. Pohorskega bataljona 211, Ljubljana, z ident. št. 15 E, vpisani v podvl. št. 1477/15, k.o. Brinje I, dne
23. 7. 2008, pod opr. št. Dn 28317/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 871/1/91
z dne 18. 2. 1992, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem) in
Ano Smole, Ul. Pohorskega bataljona 211,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št. 1477/15, 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
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 4752/2005
Os-7956/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marjete Ovčak, Čarmanova ulica 21, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice, prepovedi odtujitve
in obremenitve ter vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino v izmeri
143 m2, stoječo na parc. št. 290/16, vpisano
v vl. št. 151, k.o. Medvode, dne 29. 7 2008,
pod opr. št. Dn 4752/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 20. 5.
1985, sklenjene med Ovčak Jožetom, Čarmanova 11, Medvode (kot darovalcem) ter
Ovčak Marjeto in Marjanom, oba Čarmanova 21, Medvode (kot obdarjencema), za
nepremičnino, stoječo na parc. št. 290/16,
vpisano v vl. št. 151, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 5143/2005
Os-7963/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jani Štrancar, Linhartova cesta 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 24 v 5. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta 15, Ljubljana, z ident. št. 91.E,
vpisano v podvl. št. 3763/91, k.o. Bežigrad,
dne 25. 7. 2008, pod opr. št. Dn 5143/2005,
izdalo sklep o ztačetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
611/79-05/20-09 z dne 19. 11. 1979, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, n.sol.o. (kot prodajalcem) in Jani
Štrancar, Črtomirova 23, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 91.E, vpisano v podvl. št. 3763/91,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 5325/2005
Os-7965/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Marije Gorenc, Jarška
cesta 16, Ljubljana in Marije Povše, Brilejeva ulica 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
s kletno drvarnico in shrambo na naslovu
Jarška cesta 16, Ljubljana, z ident. št. 7.E,
vpisani v podvl. št. 200/7, k.o. Brinje II, dne
24. 7. 2008, pod opr. št. Dn 5325/2005, iz-
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dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 55 z dne 5. 1. 1961, sklenjene med Zavodom za gradnjo objektov
družbenega standarda železničarjev Ljub
ljana (kot prvo pogodbenikom) in Stanislavom Gorencem, Funtkova ul. 35, Ljubljana
(kot drugo pogodbenikom), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 200/7, k.o. Brinje II,
– pogodbe o predaji in prevzemu stanovanja št. III-2/c-66/13-64 z dne 11. 6. 1964,
sklenjene med Skupnostjo železniških podjetij Ljubljana - Investicijska grupa (kot izročiteljem) in Stanislavom Gorencem (kot
prevzemnikom), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 200/7,
k.o. Brinje II.
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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 37263/2004
Os-7966/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dragana Marušiča, Vojke Šmuc 12, Koper, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 18
v 2. nadstropju, na naslovu Gotska ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 62.E, vpisano v podvl.
št. 3017/62, k.o. Dravlje, dne 5. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 37263/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 70-3327 z dne
30. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) ter dr. Stanonik Markom in Magdo,
oba Nabrežje Borisa Kidriča 10, Izola (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 62.E, vpisano v podvl. št. 3017/62,
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 13136/2008
Os-7967/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Merljaka, Celovška 179, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Gregor Zupančič iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 4277/49, k.o.
Zgornja Šiška, dne 25. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 13136/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe o nakupu garaže z dne 13. 10.
1966 in pogodbe o nakupu garaže z dne
21. 2. 1975.
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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

Dn 5144/2005
Os-7975/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jasmine Ćeman, Hladilniška pot 26, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 94, v 8. nadstropju, na naslovu Jakčeva 39, Ljubljana, z ident. št. 94.E, vpisani
v podvl. št. 1267/94, k.o. Štepanja vas, dne
24. 7. 2008, pod opr. št. Dn 5144/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 373/74 z dne 4. 11. 1974,
sklenjene med IMOS – poslovnim združenjem za industrijsko gradnjo, Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Blatnik Francem in Borutom, oba Pugljeva 34, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 94.E, vpisano v podvl. št. 1267/94, k.o.
Štepanja vas,
– darilne pogodbe z dne 2. 6. 1987, sklenjene med Blatnik Francem, Pugljeva 34,
Ljubljana (kot darovalcem) in Blatnik Borutom, Vlahovičeva 39, Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 94.E, vpisano v podvl. št. 1267/94,
k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 6.
1987, sklenjene med Blatnik Borutom, Vlahovičeva 39, Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Nado Primožič in Sergiom Fabrisom, oba
Plešičeva 47, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 94.E,
vpisano v podvl. št. 1267/94, k.o. Štepanja
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

Dn 27662/2004
Os-7978/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Zavarovalnice Tilia
d.d., Seidlova cesta 5, Novo mesto, ki jo
zastopata predsednik uprave Andrej Kavšek
in član uprave dr. Janez Balkovec, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, poslovni prostor v pritličju in poslovni prostor
v 1. kleti, na naslovu Dvoržakova 5, Ljub
ljana, z ident. št. 1.E in 2.E, vpisani v podvl.
št. 1297/2, k.o. Ajdovščina, dne 25. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 27662/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 33/69 z dne
18. 3. 1969 in dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 33/69 z dne 18. 3. 1969, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) in Titovi
zavodi Litostroj Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 1.E
in 2.E, vpisani v podvl. št. 1297/2, k.o. Ajdovščina,
– pogodbe o priznanju lastninske pravice
z dne 23. 5. 1997 in aneksa k pogodbi o priznanju lastninske pravice z dne 12. 5. 1998,
sklenjena med Litostroj-Holding d.d., Litostrojska 40, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Adria Caravan Novo mesto d.d., Skalickega
1, Novo mesto (kot kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 1.E in 2.E, vpisani
v podvl. št. 1297/2, k.o. Ajdovščina.
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. 9. 2008

Dn 5270/2005
Os-8002/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleksandra Brezigarja,
Jakčeva ulica 39, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 45 v 4. nadstropju, na naslovu Jakčeva 39, Ljubljana, z ident. št. 45.E, vpisani
v podvl. št. 1267/45, k.o. Štepanja vas, dne
24. 7. 2008, pod opr. št. Dn 5270/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
104/74 z dne 10. 5. 1974, sklenjene med
IMOS – poslovnim združenjem za industrijsko gradnjo, Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Gojkom in Branko Musić, oba Kvedrova 12,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 45.E, vpisano v podvl.
št. 1267/45, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

Dn 4545/2005
Os-7976/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Andreja Žumerja, Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki ga zastopa družba
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 120, na naslovu
Rusjanov trg 8, Ljubljana, z ident. št. 120.
E, vpisano v podvl. št. 2021/120, k.o. Slape,
dne 29. 7. 2008, pod opr. št. Dn 4545/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 011090/87 z dne 13. 3. 1987, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis (kot prodajalcem) ter Drofenik Jožetom in Fišer Alenko, oba Hošiminhova 13,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 120.E, vpisano v podvl. št. 2021/120, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

Dn 36075/2004
Os-7982/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Ivana in Meri Lorenčič,
Krekova 8, Maribor, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 38.E,
vpisani v podvl. št. 2887/38, k.o. Stožice,
dne 4. 7. 2008, pod opr. št. Dn 36075/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 728/74-02/5 z dne 19. 12.
1974, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, ki ga zastopa generalni direktor Alojz Nebec (kot prodajalcem)
in Otom Vozličem, Na jami 3, Ljubljana (kot
kupcem),
– aneksa k pogodbi št. 728/74-02/5
z dne 17. 11. 1975, sklenjenega med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, ki ga
je zastopal generalni direktor Alojz Nebec
(kot prodajalcem) in Otom Vozličem, Na jami
3, 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

Dn 27789/2004
Os-8033/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Petra Goričarja, Bavdkova 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 5
v 2. nadstropju, v izmeri 70,65 m2, na naslovu Bavdkova ul. 10, Ljubljana, z ident.
št. 205.E, vpisano v podvl. št. 520/17,
k.o. Moste, dne 31. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 27789/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Moste-Polje (kot prodajalcem) in DO KTM-Protektor,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 205.E, vpisano v podvl.
št. 520/17, 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 15. 9. 2008
Dn 6084/2005
Os-8044/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gustava Žnidariča, Zaloška cesta 98, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo št.
269 v 3. etaži A, ob Kajuhovi ulici, Ljub
ljana, z ident. št. 269.E, vpisano v podvl. št.
1637/137, k.o. Moste, dne 4. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 6084/2005, izdalo sklep o začet-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 9.
1970, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste (kot prodajalcem)
in Korla Veljkom, Kajuhova 44, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 269.E, vpisano v podvl. št.
1637/137, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 20355/2007
Os-8050/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Merkur d.d., Cesta na
Okroglo 7, Naklo, ki ga zastopa predsednik uprave – generalni direktor mag. Bine
Kordiž, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah z.k. telo I, s parc. št. 2057/1
in 2057/2 ter z.k. telo hiša v Ljubljani, Jakšičeva ulica 5, ki stoji na parc. št. 2057/1,
vpisanih v vl. št. 881, k.o. Bežigrad, dne
23. 1. 2008, pod opr. št. Dn 20355/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 2.
1970, sklenjene med Crobath Živo in Koestl
Janezom ter Astro veletrgovino Izvoz-uvoz,
Titova 77, Ljubljana,
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
uporabe poslovno stanovanjskih prostorov
Bežigrad 7, Ljubljana, sklenjene med Astro
Veletrgovino p.o. Ljubljana in Astrotehnično
trgovino p.o., Ljubljana, z dne 16. 2. 1970.
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. 9. 2008
Dn 35131/2004
Os-8055/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Katarine Zajec, Črtomirova ul. 22, Ljubljana, ki jo zastopa družbe
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 11 v 1. nadstropju, na
naslovu Črtomirova ul. 22, Ljubljana z ident.
št. 11.E, vpisano v podvl. št. 2852/11, k.o.
Bežigrad, dne 25. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 35131/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 587 z dne
17. 5. 1968, sklenjene med GP Obnova
Ljubljana (kot prodajalcem) in Vranjek Ano
Marijo (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št.
2852/11, k.o. Bežigrad,
– darilne pogodbe z dne 25. 6. 1987,
sklenjene med Vranjek Ano Marijo, Herbersteinova 17, Ljubljana (kot darovalko) in Vranjek – Sraka Bredo, Bratovševa ploščad 37,
Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnino,
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ki ima sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 2852/11, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 5657/2005
Os-8056/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Branka Drovenika, Preglov trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 40,
na naslovu Preglov trg 2, Ljubljana, z ident.
št. 240.E, vpisani v podvl. št. 1573/138,
k.o. Moste, dne 23. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 5657/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 12. 10. 1992,
sklenjene med Anko Knežević, Leninov
trg 19, Ljubljana (kot darovalko) in Dragišo Kneževićem, Leninov trg 19, Ljubljana
(kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 240.E, vpisano v podvl. št.
1573/138, 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 12. 9. 2008
Dn 22322/2004
Os-8057/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pintarič Štefana, Ivanovci 25, Fokovci, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 11, na naslovu Pot na Fužine 21, Ljubljana, z ident. št. 36.E, vpisano
v podvl. št. 1513/36, k.o. Moste, dne 7. 4.
2008, pod opr. št. Dn 22322/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. ms 4/5 757/81 z dne 22. 2. 1982, sklenjene med Staninvestom Ljubljana TOZD
kot prodajalcem in Papirnico Vevče 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 15. 9. 2008
Dn 4473/2005
Os-8061/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Testing – Projektiranje
testne opreme in inženiring d.o.o., Tržaška
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Anton Simonič, zaradi vknjižbe lastninske
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pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, poslovni prostor št.
53 v 2. nadstropju, naslovu Tržaška 2, Ljub
ljana, z ident. št. 204.E, vpisano v podvl. št.
1038/204, k.o. Gradišče II, dne 29. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 4473/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6.
1992, sklenjene med Iskro Banko v likvidaciji, Cankarjev trg 10, Ljubljana (kot prodajalcem) in Elektromotorji, Otoki 21, Železniki (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 204.E, vpisano v podvl. št.
1038/204, k.o. Gradišče II,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 1.
1995 in aneksa h kupoprodajni pogodbi
z dne 15. 9. 1997, sklenjena med Domel
– Elektromotorji in gospodinjskimi aparati,
d.o.o., Otoki 21, Železniki (kot prodajalcem)
in Testing-Projektiranje testne opreme in
inženiring, d.o.o., Tržaška c. 2, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 204.E, vpisano v podvl. št.
1038/204, k.o. Gradišče II.
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. 9. 2008
Dn 13875/2008
Os-8062/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marte Bon, Ane Ziherlove 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 5.E, vpisani
v podvl. št. 4305/5, k.o. Zgornja Šiška, dne
4. 7. 2008, pod opr. št. Dn 13875/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 69-2606 z dne
26. 11. 1969, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Francem in Kristino Lavrič, oba
Mala vas 53, Ljubljana (kot kupcema),
– menjalne in prodajne pogodbe z dne
2. 4. 1985, sklenjene med Francem in Kristino Lavrič, oba Ane Ziherlove 14, Ljubljana
(kot prvo pogodbenikoma) ter Ernestom Pušnikom iz Vurmata ob Dravi in Marije Pušnik
iz Ribnice (kot drugo pogodbenikoma).
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 12. 9. 2008
Dn 5454/2005
Os-8065/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Piškur, Topniška ulica 64, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaži št.
100 v nadstropju, z ident. št. 100.E, vpisani
v podvl. št. 3718/101, k.o. Bežigrad, dne
24. 7. 2008, pod opr. št. Dn 5454/2005, iz-
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dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja št. 430/70 z dne
12. 10. 1970, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in Ladom Tomažičem, Matjaževa 1,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 100.E, vpisano v podvl.
št. 3718/101, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 5368/2005
Os-8075/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Starman, Zbilje 1d, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske
pravice, vknjižbe služnostne pravice užitka
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah, stanovanju št. 23 v 3. nadstropju in kleti št. 23, na naslovu Ane Ziherlove 2, Ljubljana, z ident. št. 43.E in 44.E,
vpisanih v podvl. št. 4194/23 ter pri nepremičnini, garaži št. 504 v kleti RGD 5, na Rašiški ulici v Ljubljani, z ident. št. 4.E, vpisani
v podvl. št. 4346/4, vse nepremičnine v k.o.
Zgornja Šiška, dne 24. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 5368/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. G-1290 z dne
26. 7. 1971, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem)
ter Vinkom in Alojzijo Eržen, oba Ane Ziherlove 2, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano
v podvl. št. 4346/4, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 21228/2005
Os-8134/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Podhraški, Am
Buchel 14, Morsbach, Nemčija, ki jo zastopa odvetniška družba Kotlušek & Pavčič
o.p., d.n.o., Čufarjeva ul. 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje št. 2-L/P v pritličju, v izmeri 29,37 m2,
z ident. št. 1772-01060/071 in klet v izmeri
2,30 m2, z ident. št. 1772-01060/072, Ljub
ljana, Polje cesta XII/2, ki stoji na parc. št.
967/29, k.o. Slape, dne 20. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 21228/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1662 z dne 27. 12. 1973,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova, Ljubljana, ki ga je zastopal glavni direktor Andrej Plestenjak (kot prodajalcem) in
Ano Papež, Hotel Princ Deutschland, Morzbach (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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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. 9. 2008
Dn 12880/2007
Os-8136/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Horvata, Ul. Milana Majcna 8, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 9.E, podvl.
št. 2281/9, k.o. Sp. Šiška, dne 17. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 12880/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 17. 9. 1993, št. 04/04-466-214/93,
katere vsebina je bila prodaja stanovanja,
ki je sedaj vknjiženo v podvl. št. 2281/9, k.o.
Sp. Šiška, z ident. št. 9.E, ki je bila sklenjena
med strankama Občino Ljubljana-Šiška (kot
prodajalko) in Jožetom Horvatom, roj. 5. 8.
1948 (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 15. 9. 2008
Dn 36812/2004
Os-8137/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mateje Kostić, Hubadova ul. 8, Ljubljana, ki jo zastopa notar
Jože Rožman iz Domžal, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo št. 48 v pritličju,
na naslovu Hubadova ulica, 1000 Ljub
ljana, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl. št.
1449/48, k.o. Brinje I, dne 7. 7. 2008, opr. št.
Dn 36812/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji garažnega
boksa z dne 26. 10. 1966, ki sta jo sklenila
prodajalec Stanovanjsko podjetje Bežigrad,
Ljubljana, Vojkova 1, ki ga je zastopal direktor Jože Črnugelj in kupec Polič ing. Miloš,
Ljubljana, Hubadova 8, za garažni boks št.
48 v pritličju, na naslovu Hubadova ulica,
1000 Ljubljana, z ident. št. 48.E, vpisano
v podvl. št. 1449/48, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 7081/2005
Os-8139/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Stanovanjske
komisije Vlade RS, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, Ljub

ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnine z ident. št. 76.E, 77.E, 78.E
in 79.E, vpisane v podvl. št. 2847/21, za
nepremičnine z ident. št. 110.E, 111.E in
112.E, vpisane v podvl. št. 2847/30, za nepremičnine z ident. št. 166.E, 167.E, 168.
E in 169.E, vpisane v podvl. št. 2847/45,
vse k.o. Bežigrad, dne 27. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 7081/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1269/1-59, sklenjene
med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, Beethovnova
ul. 11/VII-VIII, Ljubljana in kupcem Upravo
zgradb uradov in zavodov LRS, Cankarjeva
5/III, Ljubljana, za nepremičnine z ident. št.
76.E, 77.E, 78.E in 79.E, vpisane v podvl.
št. 2847/21, za nepremičnine z ident. št.
110.E, 111.E in 112.E, vpisane v podvl. št.
2847/30, za nepremičnine z ident. št. 166.E,
167.E, 168.E in 169.E, vpisane v podvl. št.
2847/45, vse k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2008
Dn 28175/2006
Os-8158/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marinke Remžgar, Zgornje Gameljne 47, Ljub
ljana, ki jo zastopa Urban d.o.o. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 5 v prvi in tretji etaži, na naslovu Zgornje
Gameljne 57, Ljubljana, z identifikatorjem št.
5.E, podvložek št. 1446/5, k.o. Gameljne,
dne 22. 8. 2008, pod opr. št. Dn 28175/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe z dne 27. 4. 1967, sklenjene med
prodajalcem Maksom Magušarjem, Rožna
dolina cesta III/10, Ljubljana, in kupovalko
Julko Zajc, Zgornje Gameljne 47, Ljubljana,
za enosobno stanovanje v izmeri 32,97 m2,
ki se nahaja v prvem nadstropju jug, v bloku
II Rašica v Gameljnah.
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. 9. 2008
Dn 1760/2006
Os-8256/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Neže Sikošek-Andreasi, Pokopališka 26, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Barbara Štraus-Kunaver iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažo na parc.
št. 2098/8, vl. št. 3514, k.o. Zgornja Šiška,
dne 12. 8. 2008, pod opr. št. Dn 1760/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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sklenjene med Cvetko Vilhar, Kunaverjeva
1, Ljubljana in Jeleno Marijo Karlin, Obirska
1a, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 2. 10. 1995,
sklenjene med darovalko Jeleno Marijo
Karlin, Obirska 1a, Ljubljana in obdarjenko
Urško Karlin, Obirska 1a, Ljubljana, za garažo, ležečo na parc. št. 2098/8, 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 19. 9. 2008
Dn 3961/2005
Os-8519/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nade Lečić, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje z identifikatorjem št.
20.E, podvložek št. 2891/20, k.o. Stožice,
dne 9. 1. 2008, pod opr. št. Dn 3961/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
79/74-02/5 z dne 3. 6. 1974, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje, ki ga
je zastopal generalni direktor Alojz Nebec
in kupcema Slavkom Lampičem ter Bosiljko Lampič, Glavarjeva 10, Ljubljana, za trisobno stanovanje št. 20, v IV. nadstropju
v objektu Lamela 16, v II. zazidalni etapi
soseske BS-7.
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. 4. 2008
Dn 3695/2007
Os-8548/08
Okrajno sodišče na Ptuju je s sklepom
opr št. Dn 3695/2007 z dne 29. 8. 2008
uveden postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, delilne pogodbe, sklenjene
med Tepuš Mirkom in Tepuš Tomažem, iz
leta 1930.
Z delilno pogodbo je zemljiškoknjižni lastnik Tepuš Mirko prepustil do celote nepremičnine, parc. št. 121/3, 124/3 in 124/20,
vpisane v vl. št. 195, k.o. Zgornji Velovlek,
Tepuš Tomažu.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljev Marušič Franca, roj. 2. 4. 1956,
EMŠO 0204956500162 in Marušič Milice,
roj. 4. 11. 1954, EMŠO 0411954505251,
oba stanujoča Zg. Velovlek 22, 2253 Destrnik, vsak do ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZKK-1 (Ur. l. RS, št.
58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 29. 9. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
Ig 1027/2006
Os-8257/08
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana,
proti dolžniku G&G Gostič&Co. d.n.o., Brezovica pri Dobu 5, Dob, Simon Gabrijelčič,
Kolarjeva ulica 19, Ljubljana, Franci Gostič,
Brezovica pri Dobu 5, Dob, zaradi izterjave 2.142,07 EUR s pp, dne 22. 9. 2008
sklenilo:
dolžniku Simonu Gabrijelčiču, nekdaj
stanujočemu na naslovu Kolarjeva ulica 19,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku postavi začasni zastopnik,
odv. Primož Kovač, Ljubljanska c. 80, 1230
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 9. 2008
VL 29170/2008
Os-8407/08
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 Marjanu Germu, Kozjak
nad Pesnico 12a, Zgornja Kungota, zaradi
izterjave 289,42 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Marjanu Germu, Kozjak nad Pesnico 12a, Zgornja Kungota, 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.
Katarina Doles-Toš, Kolodvorska 6, 1230
Domžale.
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 10. 7. 2008
VL 8685/2008
Os-7508/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Porsche Kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Jerneju
Črešnarju, Košnica 43b, Celje, zaradi izterjave 3.444,91 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku Jerneju Črešnarju, Košnica
43b, Celje, 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
Sonny Beronja, Tavčarjeva 13, Ljubljana.
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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 21. 5. 2008
P 20/2007
Os-7513/08
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici Karmen Rudolf Božič, v pravdni zadevi
tožeče stranke Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, proti
toženi stranki Milošu Momčiloviću, Pepelane 14, HR-33000 Virovitica, zaradi plačila
2.532,56 EUR s pp, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 1. 9. 2008
postavilo začasno zastopnico v Republiki
Sloveniji, neznano kje bivajočemu Milošu
Momčiloviću.
Začasna zastopnica je odvetnica Maruša
de Gleria z Vrhnike.
Postavljena začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko Miloša Momčilovića,
sedaj neznanega bivališča, vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 1. 9. 2008

Oklici dedičem
D 368/2008
Os-8379/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Mariji Ulčar, rojeni dne 17. 2. 1902, vdovi, državljanki Republike Slovenije, umrli dne 16. 12.
1971, nazadnje stanujoči Stranska pot 4,
Šenčur.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato
je nastopilo dedovanje na podlagi zakona,
h kateremu so poklicani njeni trije sinovi Vid
Ulčar, Ludvik Ulčar in Janko Ulčar ter dediči
zapustničine hčere Pavle Mrkun.
Zakoniti dedič Janko Ulčar, rojen 24. 8.
1924, je od leta 1945 pogrešan in neznanega prebivališča, zato ga sodišče poziva,
da se priglasi v roku 1 leta od objave tega
oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave skrbnika za posebni primer, ki bo
v tem postopku postavljen dediču Janku
Ulčarju, in na podlagi podatkov, s katerimi
sodišče razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 9. 2008

Oklici pogrešanih
N 45/2008
Os-8208/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Viktorja Rakarja,
Trebeše 17, Gračišče, zoper nasprotnega
udeleženca Lina Marjana Rakarja, nazadnje stanujočega Trebeše 17, Gračišče, ki
ga zastopa skrbnica za poseben primer
Irena Fister, zaradi razglasitve za mrtvega,
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po opravljenem naroku dne 15. 9. 2008
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Lina Marjana Rakarja, roj. 17. 9. 1934, nazadnje stanujočega
v Trebešah 17, Gračišče, za mrtvega.
Nasprotnega udeleženca se poziva, da
se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sicer sodišče po poteku tega
roka nasprotnega udeleženca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Kunaver Maja, Kamnogoriška cesta
29, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40301001810,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnf-300916
Verk Janez, Hrašovčeva ul. 3, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500075816, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnq-300805

Spričevala preklicujejo
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva 9,
Kranj, spričevalo o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe v prometu, oznaka
spričevala je 601118, izdano 28. 2. 1997 pri
Inter-es d.o.o. gnn-300908
Bizjak Tina, Rožna dolina, cesta XV/5,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnd-300918
Bonač Marjeta, Carja Dušana ulica 20,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnv-300900
Breznikar Borut, Hom 4, Trebnje,
spričevalo poklicne mature Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2007. gnz-300821
Brezovnik Jani, Slovenska cesta
49, Mengeš, diplomo Srednje šole za
elektroenergetiko v Ljubljani, izdana leta
1992. gnq-300930
Burič Denis, Dekani 214, Dekani, spričevalo od 1. do 3. letnika SKPŠ Koper, izdano
leta 1994, 1995 in 1996. gni-300813
Butina Primož, Glinškova ploščad
6, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Poljane. gnq-300830
Cafuta Janja, Vareja 16/c, Videm pri
Ptuju, maturitetno spričevalo Ljudske
univerze Ptuj – ekonomski tehnik, izdano
leta 2008. gne-300892
Cek Mojca, Vena Pilona 16, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Kopru, izdano
leta 1992. gnw-300799
Cimirotič Kristjan, Tesarska ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Zavoda
Janeza Levca v Ljubljani, izdano leta 1992.
gne-300867
Divjak Silvija, Rožički vrh 85, Sveti
Jurij ob Ščavnici, spričevalo Ekonomske
šole – administrator, izdano leta 2004.
gnp-300881
Divjak Silvija, Rožički vrh 85, Sveti
Jurij ob Ščavnici, spričevalo Ekonomske
šole – administrator, izdano leta 2005.
gno-300882
Dobaj Tomi, Podgradje 27, Ljutomer,
maturitetno spričevalo Srednje elektro,
računalniške šole Maribor, izdano leta 2002.
gns-300878
Erhatić Zvonko, Pristava 4, Cirkulane,
diplomo SŠC Dušana Kvedra Ptuj, izdana
leta 1987. gnu-300851
Es Mateja, Kraigherjeva 1, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

šole Rudolfa Maistra Kamnik – komercialni
tehnik, izdano leta 1995. gnd-300943
Fesel Boštjan, Gortinska cesta 3, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne kovinarske šole Ravne na
Koroškem, izdano leta 2003. gnn-300912
Filej Zvonko, Dramlje 25/b, Dramlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Gradbene šole
– program gradbinec II, izdano leta 1997 in
1998. gnl-300810
Florjan Andreja, Knafljev trg 10, Ribnica,
indeks, št. 20040085, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnd-300793
Frantar Leonida, Sajovčevo naselje
48, Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu
CSŠ Velenje, Gimnazija Velenje, izdano
leta 1994, izdano na ime Štancar Leonida.
gng-300840
Glavaš Anja, Dekani 216, Dekani,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper,
izdano leta 2001. gnl-300835
Golubović Gordana, Ledarska ulica
17, Ljubljana, indeks, št. 81643662, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta Maribor.
gne-300817
Grah Timotej, Černelavci, Liškova ulica
10, Murska Sobota, spričevalo 2. letnika
Ekonomske gimnazije Murska Sobota,
izdano leta 2005. gnh-300864
Grah Timotej, Černelavci, Liškova ulica
10, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
Ekonomske gimnazije Murska Sobota,
izdano leta 2006. gng-300865
Grah Timotej, Černalevci, Liškova ulica
10, Murska Sobota, spričevalo 4. letnika
Ekonomske gimnazije Murska Sobota,
izdano leta 2007. gnf-300866
Gržina Darjan, Vrbica 26, Ilirska Bistrica,
spričevalo 2. in 3. letnika in obvestilo o
uspehu 4. letnika Šolskega centra Postojna.
gnb-300849
Harter Peter, Vodovodna cesta 46,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 1998. gnz-300921
Hodžić Armin, Trg na Stavbah 2,
Litija, indeks, št. 26109122, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, leto
izdaje 2008. gnv-300850
Hrvatin Kristina, Triban 23, Koper –
Capodistria, indeks, št. 81589748, izdala
EPF Maribor. gnt-300852
Hukarević Kristina, Jakominova ulica
13, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1.
letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo Ljubljana, izdano leta 2004.
gnw-300924
Hvalec Alja, Jeranova ulica 3, Ljubljana,
indeks, št. 20060418, izdala Pravna
fakulteta. gnj-300837
Jenko Nineta, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2000. gng-300890
Keranović Adis, Ižanska cesta 4/c,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskarja
Kovačiča Ljubljana, izdano leta 1993.
gnv-300800
Kete Gregor, Na Hribu 19, Vipava,
indeks, št. 30013669, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnw-300874

Kisovec Gašper, Novo polje, cesta XXI
003, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo,
izdano leta 1999. gnx-300848
Kočevar Tomaž, Rosalnice 37, Metlika,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo
mesto – Poklicne in tehniške šole Novo
mesto, izdano leta 2000. gnj-300791
Koprivnik Jadranka, Cesta na Roglo
11c, Zreče, spričevalo 3. letnika Poslovno
komercialne šole Celje, izdano leta 2008.
gny-300822
Kos Špela, Kokošnje 20, Domžale,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠOF Ljubljana,
izdano leta 2003 in 2004. gni-300788
Kosmač Jana, Polje, Cesta XXX/21,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske
šole Ljubljana, izdano leta 1979 in 1980,
izdano na ime Zakovšek Jana. gnn-300883
Krajišnik Mladen, Bratov Ruparjev 5,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole, izdano leta 1982.
gnw-300824
Krajnc Janja, Pernice 28, Muta,
spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor – pek. gno-300886
Krapež Marko, Male Vodenice 67a,
Kostanjevica na Krki, spričevalo 2. letnika
Šolskega centra Krško – elektrotehnik,
energetik, izdano leta 2008. gni-300938
Kristan Boris, Zagorje 31, Pivka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Postojna, št. III/701 – mehanik vozil in
voznih sredstev – avtomehanik, izdano leta
1998. gng-300940
Krmac Teja, Babiči 40/a, Marezige,
spričevalo Srednje zdravstvene šole –
tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2007.
gnk-300936
Kumer Katica, Cankarjeva 1/a, Velenje,
maturitetno spričevalo Šole za storitvene
dejavnosti v Velenju – ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 2004.
gng-300790
Kurtović Arnel, Borisa Kidriča 22,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Jesenice. gno-300857
Lah Tanja, Drapšinova 5/a, Celje,
spričevalo 8. razreda IV. OŠ Celje, izdano
leta 2006. gnm-300859
Lazarevski Poklar Blaž, Herbersteinova
14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste. gnb-300920
Laznik Barbara, Tbilisijska 34, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnh-300889
Lešnjak Justina, Prešernova ulica 2/A,
Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo
Gimnazije Poljane, izdano leta 1973, izdano
na ime Vozel Justina. gnh-300789
Meršolj Jaka, Prušnikova 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča, Ivančna Gorica, izdano leta 1994.
gnj-300787
Modrič Goran, Šercerjeva 32, Radovljica,
spričevalo 3. in 4. letnika CSUI Jesenice,
izdano leta 1994 in 1995. gnt-300856
Mugerli Tadej, Visoko 118/b, Visoko,
indeks, št. 18020030, izdala FF Ljubljana.
gnu-300901
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Oberč Luka, Reška ulica 7, Ljubljana,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnt-300902
Orel Ana, Kazlje 26, Sežana, spričevalo
2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnm-300884
Oreški Sanja, Tuga Vidmarja 7, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnd-300868
Osojnik Irena, Trebče 60, Bistrica ob
Sotli, indeks, št. 21050992, izdala FDV
Ljubljana. gnr-300929
Pavlin Sašo, Prosvetna ulica 1, Semič,
spričevalo 4. letnika Kmetijske šole Grm
Novo mesto, izdano leta 2008. gnk-300786
Penič Peter, Kidričeva ulica 50, Laško,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
trgovinsko dejavnost Celje, izdano leta 1986
in 1987. gnt-300927
Perkič Katarina, Ženkovci 66, Bodonci,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole
Rakičan, smer vrtnarski tehnik, izdano leta
2008. gnt-300827
Peruš Tomis Maja, Pameče 138, Slovenj
Gradec, spričevalo Srednje gostinske šole,
izdano leta 1997. gnz-300871
Pirc Tina, Tržaška cesta 117, Ljubljana,
indeks, št. 59040323, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gny-300872
Poštič Borislav, Breg 89, Žirovnica,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
in Srednje šole Radovljica. gnn-300858
Repas Suzana, Okrogarjeva ulica 3,
Celje, spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 1999. gnb-300870
Rezar Romana, Kocbekova 11, Ljubečna,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole
v Celju, izdano leta 1981. gno-300907
Roblek Janez, Bašelj 25/c, Preddvor,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnm-300909
Rogač Jože, Ul. Cankarjeve brigade 6,
Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad – avtoklepar, izdano leta 2001.
gnb-300899
Sansoni Romana, Mucherjeva ulica
11, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
gnl-300785
Senica Sandi, Brezina 39, Brežice,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1995 in 1996. gnd-300897
Sever Marija, Artiža vas 8, Grosuplje,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1988, izdano na
ime Zupančič Marija. gnx-300923
Srednja zdravstvena šola Ljubljana,
Poljanska cesta 61, spričevalo 2. in 4.
letnika, izdano na ime Zgonec Martina.
Ob-8832/08
Svetelj Teja, Velesovska cesta 37,
Šenčur, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 2007. gnx-300798
Škafar Kocjančič Kaja, Jakčeva 2,
Ljubljana, izpis iz evidence za spričevalo o
zaključku izobraževanja Srednje medijske in
grafične šole Ljubljana, izdano 8. 10. 2008.
gni-300888
Škafar Kocjančič Kaja, Jakšičeva 2,
Ljubljana, preklic spričevala o poklicni
maturi, objavljen v Uradnem listu RS, št.
97/2008 z dne 10. 10. 2008. gnj-300887
Škarja Rok, Lancovo 39, Radovljica,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole.
gnd-300843
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Škarja Rok, Lancovo 39, Radovljica,
spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani.
gni-300842
Štancar Dolores, Volčji Grad 43, Komen,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2006. gne-300917
Teodorović Tilen, Brilejeva 9, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2000, 2001 in
2002. gnh-300914
Tratar Špela, Senožeti 62, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje šole tiska in papirja. gnc-300844
Valant Judita, Begunje 166, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje medicinske šole, izdano
leta 1973, izdano na ime Bulovec Judita.
gnz-300896
Verbuč Katarina, Šmihel nad Mozirjem
23, Mozirje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole v Celju,
izdano leta 2001. gns-300928
Vodeb Valerija, Reifengozd 26, Laško,
spričevalo 2. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole v Celju – pomočnik
konfekcionarja,
izdano
leta
2006.
gng-300819
Zadel Nada, Kolodvorska 14/b, Pivka,
spričevalo od 1. do 3. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 1973, 1974 in 1975.
gnr-300879
Žagar Anja, Ulica Matije Blejca 18,
Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Ljubljana – Šiška, izdano leta 2004 in 2005.
gne-300792

Drugo preklicujejo
Ameti Agim, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-300903
Avdić Amela, Železarjeva 13, Jesenice,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za zdravstvenega tehnika, OZG Kranj, št.
dokumenta: Sl-04/23, izdano 17. 5. 2004.
gnh-300839
Balog Andrija, IX. korpusa 5, Izola –
Isola, delovno knjižico. gnn-300933
Barić Željko, Hladilniška pot 28, Ljubljana,
dovoljenje za delo, št. 99289821129, izdal
Zavod RS za zaposlovanje, dne 18. 7. 2008.
gng-300894
Bobič Marko, Kolezijska ulica 25,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20202028,
izdala
Pravna
fakulteta.
gnn-300833
Brezo
Željko,
Križevec
59,
Stranice,
potrdilo
za
voznika
št.
000541/BG61-2-6961/2007, izdano dne
23. 8. 2007, z veljavnostjo od 23. 8. 2007
do 16. 10. 2007. gnb-300845
Brodnjak Ida, Zg. Hajdina 119, Hajdina,
delovno knjižico. gnl-300935
Bušinoski Tine, Prešernova ulica 25,
Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 18070615, izdala Filozofska fakulteta.
gnr-300829
Ceraj Boštjan s.p., Golobinjek ob Sotli
1, Podčetrtek, licenco za tovorno vozilo z
reg. št. CE V4-665, izdano 17. 12. 2004 do
17. 12. 2009. gnl-300860
Čuš Rajko, Mezgovci 2, Dornava,
delovno knjižico. gnv-300825
Dka Zejadin, Smledniška cesta 35,
Kranj, delovno dovoljenje, št. 99289814928,
veljavno do 6. 2. 2009. gnp-300931

Finc Tomaž, Ljubljanska cesta 99,
Šmarje-SAP, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500014553000, izdana pri Cetis
Celje. gng-300915
Fon Roky, Trnovo ob Soči, Srpenica,
delovno knjižico. gnu-300826
Frigotransport Pišek & HSF d.o.o.,
Lopata 17, Celje, voznikove kartice Ervin
Poprženović, št. kartice 1070500017649000.
gnk-300836
Frigotransport Pišek & HSF d.o.o.,
Lopata 17, Celje, CEMT dovolilnice CE/310
00287 in CEMT zvezka 00287/1, 800287.
gni-300838
Gogala Lea, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-300818
Goršek Anja, Partizanska pot 24, Litija,
študentsko izkaznico, št. 18051493, izdala
FF Ljubljana. gny-300797
Halilagić Sanela, Ul. II. prekomorske
brigade 13, Koper – Capodistria, delovno
knjižico. gns-300853
Hribernik Katja, Lavrovec 8, Rovte,
študentsko izkaznico, št. 19467095, izdala
Ekonomska fakulteta. gno-300832
Jagodić Vesna, Kot 43, Bovec, študentsko
izkaznico, št. 01008019, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnh-300939
Jernejc Regina, Glavni trg 8, Celje,
delovno knjižico. gne-300942
Juračič Renato, Imeno 37c, Podčetrtek,
delovno knjižico. gnf-300841
Jurak Luka, Samostanska pot 2, Nazarje,
delovno knjižico, reg. št. 829, ser. št. 715290,
izdala UE Mozirje. gnq-300880
Jurančič Aldo, Pot na zelenec 3/a, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00920-02/95 z dne 1. 4. 1995.
gnn-300808
Kabir Khan Samir, Hudovernikova
13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
64030066, izdala Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana. gnv-300804
Kajtezović Esad, Celovška 166, Ljubljana,
dovoljenje za delo, št. 04244226542, izdano
pri Zavodu RS za zaposlovanje, dne 23. 4.
2008. gnb-300895
Kalan Ana, Gosteče 9, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 26203124, izdala
FGG Ljubljana. gnj-300937
Kete Gregor, Na Hribu 19, Vipava,
delovno knjižico. gnx-300873
Kneževič Branko, Velika Nedelja 2, Velika
Nedelja, delovno knjižico. gnd-300893
Kotnik Peter, Maistrova ulica 6, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnt-300802
Kramar Zvonko s.p., Gorenje Karteljevo
16, Novo mesto, izvod licence za vozilo
IVECO z reg. št. NM 54-32L, št. 007987/004
izdan 12. 11. 2007, z veljavnostjo od 11. 12.
2007 do 11. 12. 2012. gnh-300814
Krašovec Matic, Delavsko naselje 14,
Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jurija Vege Idrija. gnu-300926
Krepek d.o.o., Krčevina pri Vulbergu
12, Ptuj, licenco, št. GE001327/03693 za
mednarodni prevoz v cestnem prometu za
vozila TAM z reg. št. MB C3-16D, MB K4
– 27KMB ZS 033. gnc-300944
Krepek d.o.o., Krčevina pri Vulbergu 12,
Ptuj, licenco, št. GE001327/03693 za vozilo
MAN z reg. št. MB EO – 677, MB S5 – 11K
in vozilo Mercedes Benz reg. št. MB N1
– 20N. gnb-300945
Krhlikar Niko, Šentvid pri Stični 145,
Grosuplje, delovno knjižico. gnl-300885
Ličen Miha, Grajska 43, Bled, delovno
knjižico. gnj-300862
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Likar Tina, Na Straški vrh 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-300816
Malešević
Nenad,
Križevec
59,
Stranice,
potrdilo
za
voznika
št.
000541/AD61-2-6508/2007, izdano dne
14. 8. 2007, z veljavnostjo od 14. 8. 2007
do 16. 10. 2007. gnz-300846
Mikša Ivo, Žnidaričevo nabrežje 7, Ptuj,
delovno knjižico. gnm-300934
Milanović
Vjeko,
Križevec
59,
Stranice,
potrdilo
za
voznika
št.
006986/AD61-3-11341/2007, izdano dne
28. 11. 2007, z veljavnostjo od 28. 7. 2007
do 27. 7. 2008. gny-300847
Mrkonjić Osman, Taborska cesta 16,
Grosuplje, delovno knjižico. gnp-300806
Nemajić Jurij, Begunje na Gorenjskem
93, Radovljica, študentsko izkaznico,
št. 26207101, izdala FGG v Ljubljani.
gnu-300876
Nova Gregor, Ob potoku 7, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 21016330,
izdala FDV Ljubljana. gnc-300919
Ofak Domen, Ižanska cesta 24, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-300905
Opara Simon, Dravinjski vrh 4, Videm
pri Ptuju, ADR certifikat, št. 22851.
gns-300803
Osenar Snežana, Vrhpolje pri Kamniku
39, Kamnik, delovno knjižico. gnp-300831
Ostanek David, Ulica Pohorskega
bataljona 99, Ljubljana, dijaško izkaznico,
izdala Srednja lesarska šola v Ljubljani.
gnb-300795
Ostojič Gregor, Ljubljanska cesta 9/c,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 21010743,
izdala FDV v Ljubljani. gni-300863
Paočić Zlatan, Cesta 27. aprila 31,
Dom 9, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 22057590, izdala Fakulteta za šport.
gns-300828
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Pavlič Silvo, Polzela 26/a, Polzela,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03675-00/96. gnu-300801
Pejčić Damjan, Frankopanska ulica 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-300925
Plevnik Miha, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19422200, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gni-300913
Poženel Stanislav, Livarska ulica 7,
Kamnik, delovno knjižico. gnx-300823
Prašnikar Špik Ariana, Partizanska 12,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnx-300898
Prelogar Marija, Stranje 25, Krško,
študentsko izkaznico, št. 11030237, izdala
Visoka šoli za zdravstvo. gnm-300834
Rom Vesna, Osenjakova ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20202285, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj-300812
Sadar Erika, Valična vas 10, Zagradec,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica. gnk-300811
Sam Inženiring d.o.o., Ulica bratov
Dobrotinškov 13, Celje, licenco za tovorno
vozilo Mercedes Benz 18.41, reg. št. CE
T8-530. gnl-300910
Sam Inženiring d.o.o., Ulica bratov
Dobrotinškov 13, Celje, licenco za tovorno
vozilo MAN 19.403 z reg. št. CE P3-503.
gnk-300911
Smrekar Katarina, Kvedrova cesta
24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20060320, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gny-300922
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, Tolmin, licenco
za prevoze za vozilo Renault z reg št. GO
F5-441, št. GE000414/02271. gnm-300809
Stanković Staš, Šmarješka cesta 44,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
23040139, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gng-300815
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Stojanović Mladen, Šmarska cesta 15,
Škofljica, preklic delovne knjižice, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 76/2008 z dne 25. 7.
2008. gnv-300875
Štern Mariša, Mlekarska ulica 17,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 41060132,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnc-300794
Štrucelj Katarina, Križevska vas 16,
Metlika, delovno knjižico, št A 528222, izdala
UE Metlika. gnr-300854
Šuligoj Aleš, Pri Malnih 22, Kobarid, študentsko izkaznico, št. 19940580, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnk-300861
Transport Tomaž Jerovčnik s.p., Šentjanž
36, Rečica ob Savinji, izvod licence za
mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu, št. 009285/006 za vozilo MAN z
reg. št. CE H6-16H, izdano dne 13. 8. 2008,
z veljavnostjo do 13. 8. 2013. gno-300807
Trop Janja, Selška cesta 17, Ptuj,
delovno knjižico. gnf-300891
Veberič Franci, Prežihova 32, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019249000,
izdal Cetis Celje. gnf-300941
Vlahovič Teja, Vinica 18, Vinica, študentsko izkaznico, št. 01003215, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnt-300877
Vrtačic Žiga, Varpolje 66, Rečica ob
Savinji, študentsko izkaznico, št. 21070090,
izdala FDV Ljubljana. gnp-300906
Wolhar Miha, Volče 57, Tolmin, vozno
karto, št. 48362, izdal Avrigo Nova Gorica.
gno-300932
Zaviršek Luka, Kračmanova cesta 4/a,
Šmarje-SAP, dijaško izkaznico, izdala Srednja lesarska šola Ljubljana. gnz-300796
Zupanec Andrej, Prešernova cesta
25, Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
4400047, izdala Akademija za gledališče,
radio, film in televizijo. gnf-300820

Stran

3598 /

Št.

101 / 24. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

3551

Javne dražbe

3563

Razpisi delovnih mest

3567

Druge objave

3570

Evidence sindikatov

3582

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

3583

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi
Sklepi skupščin

3584
3584
3584
3585
3586

Zavarovanja terjatev

3587

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

3588
3588
3588
3593
3593
3593

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3595
3595
3595
3596

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

