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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 631/08

Ob-9009/08
Popravek
V javnem razpisu 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 (javni projektni razpis, oznaka
JPR4-SO-2009), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 101, z dne 24. 10. 2008 je pod
točko 9 pomotoma objavljen datum 3. 11.
2008. Pravilni datum je 24. 11. 2008. Besedilo se torej glasi: Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 24. 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.
Ministrstvo za kulturo
Ob-9010/08
Popravek
»Objava javnega razpisa za prodajo
stavbnega zemljišča v Uradnem listu RS,
št. 101 z dne 24. 10. 2008 pod številko objave Ob-8822/08 se spremeni tako, da se
besedilo pod zaporedno št. 5 glasi: parc. št.
137/2, 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).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 626/08
Ob-8953/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK - UPB1, uradno prečiščeno
besedilo) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 93/05) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za (so)financiranje projektov, ki so
namenjeni predstavljanju, uveljavljanju
in razvoju slovenskega jezika v letu
2009 (v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR8-UPRS-2009).
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

II. Namen in predmet projektnega razpisa: dodelitev sredstev za (so)financiranje
posameznih projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavljanju, uveljavljanju in
razvoju slovenščine ali večanju dostopnosti
te javne dobrine. Za projekte se po tem
razpisu štejejo akcije (tekmovanja in druge prireditve, počitniške šole oziroma tečaji slovenščine, uveljavljanje in strokovno
spremljanje jezika v javnosti, uveljavljanje
slovenskih javnih napisov in imen lokalov
ipd.), posamezne publikacije (knjige, zloženke, zgoščenke, spletne strani ipd.), katerih
vsebina se ujema z namenom in predmetom
tega razpisa, manjše terenske raziskave jezikovnega položaja, prevajanje in ustvarjanje javno dostopnih računalniških programov v slovenščini, slovenjenje imen pravnih
oseb pri priglašanju sprememb v uradnem
registru, sistemske jezikovne izboljšave v informacijski tehnologiji (prenosna telefonija,
teletekst, sinhronizacija filmov idr.) ipd.
III. Skupna višina sredstev razpisa je
21.593 €. Najmanj polovica sredstev se bo
dodelila predlagateljem, katerih projektov
ni mogoče imeti za del njihove pridobitne
dejavnosti. Za posamezni projekt se lahko
dodeli do 2.500 €. Sredstva morajo biti porabljena do 20. novembra 2009.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upravičenci do sredstev so lahko posamezniki
in nevladne organizacije (društva, zavodi,
podjetja ipd.), ki najpozneje do 5. decembra 2008 (datum oddaje priporočene poštne pošiljke) predložijo ponudbo z ustrezno
dokumentacijo in ki se zavežejo podpisati
pogodbo o izpeljavi in (so)financiranju sprejetega projekta do konca leta 2009. Posamezni upravičenec lahko priglasi največ dva
projekta. Predlagatelji, katerih registrirano
nepridobitno dejavnost financira država ali
lokalna skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne
morejo konkurirati s projekti, ki se vsebinsko
uvrščajo v to njihovo dejavnost. Prav tako
ne morejo sodelovati predlagatelji, ki so bili
v preteklih letih pogodbena stranka ministrstva in niso izpolnili vseh svojih obveznosti
do njega, ter predlagatelji s projekti, ki so
bili že izbrani na katerem od drugih razpisov
ministrstva. Izpolnjevanje splošnih pogojev
ugotavlja komisija za odpiranje vlog pri odpiranju vlog.
V. Vloge s ponudbami je treba oddati
v zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji strani z dodatnim napisom »Ne odpirajte – prijava na projektni razpis JPR8-UPRS-2009!«,
na hrbtni strani pa z imenom in natančnim
naslovom predlagatelja.

Vloga mora obvezno vsebovati:
– priglasitev projekta (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– razčlenjen opis projekta (najmanj ena
tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede na navedbe iz II. odstavka tega razpisa;
Cilji projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni
učinki);
– razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– predstavitev odgovornega izvajalca
projekta (podatki o njegovi strokovnosti
in redni oziroma osnovni dejavnosti, sode
lovanju pri podobnih projektih v preteklosti,
morebitna posebna priporočila) in navedba
odgovorne osebe predlagatelja projekta.
VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala
posebna komisija za odpiranje vlog. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, ki so
prepozne (ali prepozno dopolnjene) ali ki so
nepopolne.
Pri nadaljnji obravnavi bo strokovna komisija za slovenski jezik upoštevala in vrednotila
splošno ustreznost predloga glede na namen
in predmet razpisa, vsebinsko kakovost ponudbe, ustreznost cene glede na predvidene
stroške storitev in materiala, usposobljenost
izvajalca za izpeljavo projekta (njegova dokazana strokovnost in reference, zagotovljena
oprema, delež lastnih sredstev ipd.).
Kot prednostna merila za vrednotenje
posameznih predlogov bo strokovna komisija upoštevala uporabo sodobnih pristopov in
pripomočkov pri izvedbi predlaganega projekta, ustreznost vsebinske in/ali didaktične
zasnove projekta glede na ciljno občinstvo,
dosedanjo izvajalčevo načrtnost in sistematičnost pri uveljavljanju slovenskega jezika
kot kulturne dobrine (predstavitev morebitnih izkušenj pri tem), načrtovanje posebne
popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov po izvedbi predlaganega projekta ter zagotavljanje sodelovanja mlajših
avtorjev ali izvajalcev pri izvedbi predlaganega projekta.
Pri tem lahko komisija od predlagateljev
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Priglasitveni in predračunski obrazec sta
objavljena na spletni strani Ministrstva za
kulturo in sta na voljo tudi v njegovi glavni
pisarni.
Več informacij: Zoran Pistotnik, tel.
01/400-79-66,
e-pošta:
zoran.pistot
nik@gov.si.
O izidu tega projektnega razpisa (število obravnavanih vlog, seznam sprejetih
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ponudb in višina dodeljenih sredstev zanje)
bodo predlagatelji obveščeni najpozneje do
28. februarja 2009.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1101-3/2008/152
Ob-8960/08
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 65/08) ter
sklepa Podkomisije za štipendiranje sprejetega na seji dne 17. 10. 2008 se ponovno
objavi
javni natečaj
za podelitev 2 kadrovskih štipendij
Vlade Republike Slovenije za
podiplomski študij v tujini za študijsko
leto 2008/09
Štipendiji bosta podeljeni za magistrski
ali doktorski študij:
– ekonomije, makroekonomije oziroma
uporabne makroekonomije – 1 štipendija in
– ekonomije, ekonometrije oziroma uporabne ekonometrije – 1 štipendija,
z bodočo zaposlitvijo v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
– prijavnico za pridobitev štipendije;
– izjavo kandidata o vpisu na magistrski
ali doktorski študij;
– izjavo kandidata o študijskem uspehu
zadnjega zaključenega letnika izobraževanja in izjavo, da je že diplomiral na dodiplomskem študiju;
– priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata;
– dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga
uporablja izobraževalna ustanova v tujini,
kjer se bo kandidat izobraževal.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim
podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica
za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
– program študija, na katerega se prijavlja kandidat;
– študij, na katerega je kandidat vpisan
(program in stopnja, smer, letnik);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno
številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjavo kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07 in 65/08), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.
Podkomisija za štipendiranje določi višino štipendije za vsakega štipendista posebej, vendar največ v višini 18.500 EUR.
Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo
stroški šolnine, nastanitve, prehrane in študijskega gradiva na podlagi predloženega
predračuna ali računa oziroma ocene teh
stroškov izobraževalne ustanove. Štipendistu se, v okviru odobrene višine štipendije,
povrnejo tudi potni stroški od kraja stalnega
prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se
le-ta obveže, da bo po končanem izobraže-
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vanju v tujini sklenil delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj dvakrat
toliko časa, kolikor znaša doba, za katero
bo prejemal štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja štipendij lahko dobite po tel. 01/478-16-56,
1658 in 1679.
Vlogo pošljite v 30 dneh od datuma
objave javnega natečaja na e-naslov:
gp.mju@gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, p.p. 656, Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo-www.mju.gov.si (Delovna razmerja
in štipendiranje – Štipendije).
Ministrstvo za javno upravo
Št. 4301-5/2008/9
Ob-9018/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06
in 114/07), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Uredbe
o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni
list RS, št. 132/06 in 23/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni
list RS, št. 41/07), Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (Uradni list, št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu
za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1783/1999 (Ul. l., št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 1, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Ul. l., št.
371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1828/2006/ES), Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
za izvedbo aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov, prednostne usmeritve
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen razpisa
Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij za izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo
spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarstvo (v
nadaljevanju: ministrstvo) želi s tem javnim
razpisom, upoštevaje RNUST, zagotoviti
ključne pogoje za pospešen razvoj turizma
v turističnih destinacijah, okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju,
oblikovanju in trženju slovenskega turizma
po načelih javno-zasebnega partnerstva na
vseh ravneh od lokalnega do nacionalnega
ter okrepiti odličnost na vseh področjih in na
vseh ravneh slovenskega turizma.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti iz izvedbenega načrta modela
vzpostavitve in delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno,
razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji, skladno
z RNUST-om. Predmet sofinanciranja bo
izvajanje naslednjih aktivnosti:
1. Promocija in nastopanje na tujem in
domačem trgu
2. Izboljšanje atraktivnosti celovite turistične ponudbe turistične destinacije
a) Priprava skupnega strateškega načrta za razvoj turistične destinacije
b) Priprava načrta trženja turistične
destinacije
c) Oblikovanje trženjskih znamk turistične destinacije
d) Oblikovanje skupnih turističnih pro
izvodov na ravni turistične destinacije
e) Vključevanje v nove in že obstoječe
distribucijske poti (npr. vključitve v globalne
rezervacijske sisteme)
3. Izvedba celovitega programa novih
integralnih turističnih proizvodov
4. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo projekti, ki so opredeljeni v predmetu razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni
z Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem
(Uradni list RS, št. 132/06, 23/2007). Kot
upravičeni se štejejo stroški (v neto znesku
brez DDV), ki nastanejo v okviru:
1. Izvajanja programa novih integralnih turističnih proizvodov
a) izdelava skupnega strateškega načrta za razvoj turistične destinacije s predvidenimi letnimi plani,
b) stroški izdelave priročnika trženjskih znamk turistične destinacije in integralnih turističnih proizvodov,
c) stroški oblikovanja novih integralnih
turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih proizvodov.
2. Izvajanje promocije turistične ponudbe
a) stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala,
b) stroški sodelovanja na turističnih
sejmih in predstavitvah v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic),
c) stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih medijih in organizacije medijskih in promocijskih dogodkov
v tujini.
Ad 2. in 1. a) Izdelki oziroma aktivnosti
se morajo nanašati na celotno področje, ki
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Ad 2b) Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini (stroški najetja, postavitve in
delovanja stojnic), med njimi pa zgolj tisti, ki
niso v programu dela Slovenske turistične
organizacije za tekoče leto.
Ad 1. a) in 1. b) Pod vsako točko mora
prijavitelj pripraviti zgolj en dokument na nivoju delovanja regionalne destinacijske organizacije.
Upravičeni stroški so lahko zgolj aktivnosti iz izvedbenega načrta modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki že niso bile predmet kakšnega
drugega sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi
prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti po prejemu sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta s strani ministrstva. Upravičene bodo aktivnosti naročene v obdobju od
dneva izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja do naročenih aktivnosti v obdobju treh let
po prejemu sklepa o sofinanciranju (Primer:
sklep o sofinanciranju je prejet 30. 1. 2009,
kar pomeni, da je obdobje upravičenosti izdatkov od 30. 1. 2009 do 30. 1. 2012).
Upravičeni stroški se bodo izkazovali
z originalnimi računi in originalnimi dokazili
o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje
ministrstvu pred izplačilom.
5. Pogoji za kandidiranje
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo
zavodi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in neprofitne gospodarske družbe z javnim
pooblastilom, ki pridobijo soglasje sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na
področju razvojne regije v skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvami slovenskega
turizma 2007-2011 (v nadaljevanju RNUST)
vsaj za obdobje do konca leta 2012.
Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vodenje
računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo
predmet sofinanciranja po tem razpisu. Sofinancirane aktivnosti, ki jih bo opravljala regionalna destinacijska organizacija morajo biti
striktno ločene od morebitnih tržnih dejavnosti, ki jih prijavitelj morebiti opravlja.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– so kapitalsko ustrezni v skladu s tretjim
odstavkom 11. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št.
126/07),
– imajo poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Republike Slovenije,
– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste aktivnosti iz programa dela
že sofinancirani iz drugih sredstev EU.
1.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni
za kandidiranje
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje za kandidiranje:
1. skladnost vloge s predmetom in
namenom razpisa ter pripravljenost vloge
v skladu z razpisno dokumentacijo,
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2. prijavitelj mora predložiti izjavo,
da bo regionalna destinacijska organizacija
izvajala operativno, razvojno, distribucijsko
in promocijsko funkcijo na področju turizma
v regiji, skladno z RNUST,
3. prijavitelj mora priložiti izjavo, da
bo razvijal koncept destinacijskega managementa po načelu javno-zasebnega partnerstva, vključujoč tudi partnerstvo civilnega
sektorja, v skladu z RNUST,
4. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju s predstavniki turističnega
gospodarstva, ki skupaj predstavljajo vsaj
dve tretjini razpoložljivih turističnih nastanitvenih zmogljivosti na področju delovanja
regionalne destinacijske organizacije (vir:
Statistični urad RS, najnovejši končni razpoložljivi podatki), ob upoštevanju, da sme
posamezni predstavnik turističnega gospodarstva izraziti podporo zgolj enemu prijavitelju,
5. prijavitelj mora priložiti sporazume
o sodelovanju z vsaj eno incoming turistično
agencijo s sedežem v Sloveniji in enim ponudnikom gostinskih storitev, ki ima sedež
v razvojni regiji prijavitelja,
6. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju s področno turistično
zvezo (kjer le-te obstajajo) oziroma dvema
tretjinama turističnih društev na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki so bila ustanovljena najkasneje 1 leto
pred prijaviteljevo prijavo na razpis,
7. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se bo povezoval tudi z drugimi regionalnimi
destinacijskimi organizacijami in nacionalno
obliko organiziranosti turizma (Slovensko turistično organizacijo),
8. prijavitelj mora predložiti sporazum o sodelovanju s Slovensko turistično
organizacijo, katerega namen bo usklajeno
izvajanje določenih promocijskih aktivnosti
in v katerem bodo te aktivnosti tudi navedene,
9. prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo sveta regije ali pisno izraženo
podporo vseh občin na področju delovanja
regionalne destinacijske organizacije za izvajanje funkcij regionalne destinacijske organizacije za obdobje vsaj do konca leta
2012,
10. prijavitelj mora predložiti model
vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije za obdobje vsaj do
konca leta 2012,
11. prijavitelj mora predložiti izvedbeni načrt modela vzpostavitve in delovanja
regionalne destinacijske organizacije po letih do konca leta 2012,
12. prijavitelj mora predložiti izjavo
odgovorne osebe pristojnega organa organizacije o potrditvi modela vzpostavitve in
delovanja regionalne destinacijske organizacije in potrditvi izvedbenega načrta modela vzpostavitve in delovanja regionalne
destinacijske organizacije,
13. prijavitelj, ki bo pripravil nov skupni strateški načrt za razvoj turizma v turistični destinaciji, mora predložiti izjavo, da
v turistični destinaciji še ne obstaja skupni
strateški načrt razvoja turistične destinacije,
ki bo aktualen še vsaj 3 leta od dneva prijave na razpis,
14. prijavitelj mora podati izjavo, da
na ta razpis prijavljene aktivnosti niso in ne
bodo prijavljene na katerega izmed drugih
razpisov za isti namen,
15. prijavitelji, ki so neprofitne gospodarske družbe z javnim pooblastilom, mora-
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jo priložiti fotokopijo statuta podjetja oziroma pogodbe o ustanovitvi podjetja, s katero
dokazujejo, da celoten dobiček reinvestirajo
nazaj v podjetje in sklep Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
o vpisu v evidenco subjektov spodbujanja
razvoja na regionalni ravni,
16. prijavitelj mora priložiti izjavo
v kateri se zaveže, da bo:
– v roku 6 mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju vzpostavil aktivno skrbništvo nad regijskimi vsebinami na portalu
www.slovenia.info, s tem namenom pa bo
podpisal sporazum s Slovensko turistično
organizacijo,
– koordiniral zbiranje, preverjanje,
objavljanje, ažuriranje turistične ponudbe turistične destinacije na portalu www.
slovenia.info,
– v roku 3 mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju v regijski portal (v kolikor
ga bo vzpostavil oziroma je že vzpostavljen)
integriral modul Centralnega rezervacijskega sistema, preko katerega bo v povezavi
s Slovensko turistično organizacijo upravljal
z rezervacijami in povpraševanji,
– pri tehnični in oblikovni postavitvi
regijskega portala (v kolikor ga bo prijavitelj
vzpostavil oziroma je že vzpostavljen) upošteval smernice in priporočila, ki jih bo podala Slovenska turistična organizacija,
18. prijavitelj mora predložiti izjavo,
da bo na ravni razvojne regije vzpostavil
bazo ponudnikov namestitvenih kapacitet in vodil evidenco prihodov in nočitev
ter poskrbel, da bodo podatki usklajeni
z SURS-om.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo
podali formalno nepopolne vloge pozvala
k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva
k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene
v določenem roku, bodo zavržene. Vloge,
ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni
razpisa, se zavrnejo.
Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije. V kolikor bo na razpis prijavljenih
več regionalnih destinacijskih organizacij
iz iste razvojne regije, za katere se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali
vseh občin na področju delovanja, bodo
vse take prijave izločene kot neustrezne
in zavržene. Izjemoma se lahko na razpis
prijavita dve regionalni destinacijski organizaciji iz iste razvojne regije, pod pogojem,
da prihajata iz razvojne regije, ki zajema
več kot 30 občin. V tem primeru mora vsaka regionalna destinacijska organizacija
priložiti sklep sveta regije ali vseh občin
na področju delovanja. Posamezna občina
ne sme biti na območju obeh regionalnih
destinacijskih organizacij, hkrati pa nobena občina ne sme biti izvzeta iz območja
delovanja destinacijskih organizacij (da ne
bi bila zajeta v nobeno regionalno destinacijsko organizacijo).
Kolikor je v eni razvojni regiji tri četrtine
ali več nočitev turistov izvedenih v eni občini (vir: Surs, končni podatki za leto 2007),
mora biti v tej občini tudi sedež regionalne
destinacijske organizacije, razen če se ta
občina strinja, da je sedež regionalne destinacijske organizacije v drugi občini in o tem
predloži pisno dokazilo.
Podatki v modelu vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije in
izvedbenem načrtu modela vzpostavitve in
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delovanja regionalne destinacijske organizacije niso predmet dopolnitve vloge.
6. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov lahko dosega največ 300.000 EUR in
ne manj kot 100.000 EUR za posameznega
prijavitelja:
– 50% upravičenih stroškov za stroške
sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini,
– 80% upravičenih stroškov za vse ostale stroške, navedene v poglavju o upravičenih stroških.
Vsaj 60% vseh upravičenih stroškov prijavitelja mora biti vezanih na izvajanje promocije turistične ponudbe ob upoštevanju,
da mora biti vsaj 20% upravičenih stroškov
vezanih na izvajanja programa razvoja novih integralnih turističnih proizvodov.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo, v skladu z dinamiko,
opredeljeno v pogodbi, in sicer po realizaciji posameznih aktivnosti iz predloženega
izvedbenega načrta modela vzpostavitve in
delovanja regionalne destinacijske organizacije.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša: 4.200.000 EUR.
– 3.570.000 EUR – namenska sredstva
EU – ESRR
– 630.000 EUR – slovenska udeležba

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sredstva bremenijo proračunski po
stavki:
6837
Razvoj turističnih
destinacij-07-13-EU
6959
Razvoj turističnih
destinacij-07-13-slovenska
udeležba
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
Sredstva so zagotovljena na navedenih
proračunskih postavkah. Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 2009, 2010, 2011 in
2012. V letu 2009 bo na voljo 700.000 EUR,
v letu 2010 1.500.000 EUR, v letu 2011
600.000 EUR in v letu 2012 1.400.000 EUR.
Koriščenje sredstev bo možno do porabe
oziroma do 15. 10. 2012.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
8. Obdobje za porabo sredstev
Vse prijavljene aktivnosti iz izvedbenega
načrta v modelu morajo biti v celoti zaključene in plačane v roku, ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje 15. 10.
2012.
9. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje:

Merilo

Št. točk

Največje št. točk
pri posameznem
sklopu in
podsklopu

1.

Kvaliteta projekta

69

a)

Tržno-komunikacijska naravnanost

30

b)

c)

Domače in tuje trženjske poti in komunikacijska orodja

8

Uporaba vizualnih, marketinških in informacijskih orodij za promocijo destinacije v večih
jezikih

6

Implementacija aktualne trženjske znamke Slovenije

8

Izvajanje promocijskih aktivnosti na aktualnih avio trgih

4

Trženjska naravnanost

4

Organizacija izvedbe projekta

16

Navedeni nosilci projektov, njihove naloge in terminski plan izvedbe aktivnosti

6

Vodenje in organizacija projekta

6

Vizija, cilji, rezultati in učinki projektov ter način merjenja rezultatov in učinkov izvedenih
aktivnosti

4

Partnerji projekta

16

Število partnerjev turističnega gospodarstva pri projektu

5

Število partnerjev civilne družbe pri projektu

5

Trajanje partnerstva

2

Finančna vključenost predstavnikov turističnega gospodarstva

4

d)

Usmerjenost k ekološkemu managementu turistične destinacije

7

2.

Uresničevanje nacionalnih ciljev

13

Skladnost s cilji RNUST-a

3

Integralni turistični produkti povezavanja naravnih in kulturnih potencialov

10
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Merilo
3.

4.

5.

Št. točk

Prednostni kriteriji

Največje št. točk
pri posameznem
sklopu in
podsklopu

Vpliv na trajnostni razvoj turizma

6

6

Vpliv na enake možnosti

1

1

Regionalni kriterij (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007-2013)

1

1

Realnost izvedbe projekta

6

Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati projekta

2

Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost

2

Realnost terminskega plana izvedbe posameznih aktivnosti projekta

2

Pozitivni učinki na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe v tujini

3
3

Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije
Skladnost z Regionalnim razvojnim programom
SKUPAJ

Skupno število možnih točk je 100.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, upoštevajoč
dejstvo, da mora znašati minimalno skupno
število doseženih točk pri sklopu št. 1 (Kvaliteta projekta) najmanj 50% vseh možnih
točk pri tem sklopu in pri sklopih meril točka
št. 4. in 5. najmanj 50% vseh možnih točk
pri teh sklopih. V primeru, da skupno število
točk iz navedenih sklopov ne doseže navedenega praga, bo vloga zavrnjena, ne glede
na to, če skupno število točk vloge doseže
oziroma preseže prag za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno
se bo upoštevala višina ocenjenih točk pri
kvaliteti projekta.
10. Varovanje podatkov in poslovna
skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za
poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Poslovna skrivnost se lahko označi
posamezni podatek ali del vloge, ne more
pa nanašati na celotno vlogo in na podatke,
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo
sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog,
bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja:
sklep o izbiri projekta z odobreno višino
sredstev posreduje prijavitelju najkasneje
v roku 60 dni ministrstvo. Pritožba na sklep
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ni mogoča, v kolikor se prijavitelj s sklepom
ne strinja, lahko sproži upravni spor.
12. Odpiranje vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo
odpiranje prispelih vlog bo 30. 1. 2009. Naslednja odpiranja bodo 30. 4. 2009 in 30. 7.
2009. Vsa naslednja odpiranja bodo vsakega 30. v mesecih oktober, januar, april, julij
(v primeru vikendov in praznikov pa prvi naslednji delovni dan). Datumi bodo objavljeni
tudi na spletnih straneh ministrstva (www.
mg.gov.si).
Odpiranje ni javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo
najkasneje do 12. ure dva delovna dneva
pred odpiranjem. Vlog, ki ne bodo ustrezno
opremljene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijavitelju.
13. Ostali pogoji in dolžnosti prejemnikov
sredstev
Prejemniki sredstev morajo:
– Prejemniki sredstev so dolžni pri izvajanju aktivnosti upoštevati načela Zakona
o javnem naročanju.
– Prejemniki sredstev bodo dolžni omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje prednostne
usmeritve, ter njihovim pooblaščencem
v smislu spremljanja porabe dodeljenih
sredstev in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor tako da bo možna
kontrola realizacije investicije in vpogled
v celotno dokumentacijo investicije tudi še
pet let po zaključku financiranja. Enake
pravice imajo tudi predstavniki Evropske
komisije, Evropskega računskega sodišča,
ter Računskega sodišča Republike Slovenije.
– Prejemnik mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12.
2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko
ministrstvo ta rok podaljša.

– Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za
izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov izvajanja kohezijske politike.
– Kolikor se bo pri kontroli projekta po
njenem zaključku izkazalo, da projekt ni
v skladu z razpisom in pogodbo, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe
o sofinanciranju in zahteva od prejemnika
vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
– Prejemnik bo moral tekoče obveščati
ministrstvo o vseh statusnih spremembah,
spremembi sedeža ali dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi
lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi.
– Prejemnik bo dolžan ministrstvu dostavljati zahtevana pojasnila v zvezi s projektom
in med običajnim delovnim časom omogočati
dostop v objekte, za izvajanje morebitnih pregledov, povezanih z projektom.
– Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno
pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je
podaljšano ali onemogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti.
– V primeru, da se bo izkazalo, da je
prejemnik posredoval napačne podatke
v zvezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke,
ki bi kakorkoli vplivali na oceno projekta,
bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do vračila.
– Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za
izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov. Ta določila bodo podrobno opredeljena
v pogodbi o sofinanciranju.
– Prejemnik bo moral spoštovati določila o informiranju in obveščanju javnosti,
skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES
in Navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih za obdobje 2007–2013, ki jih je izdala
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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se
lahko smiselno upoštevajo kot pogoj glede
na vsebino projekta:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti
vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so
vključene v izvajanje aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij, v skladu s področno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006.
14. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na ministrstvu, kontakt: Direktorat za turizem, Suzana
Turk, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e-mail:
suzana.turk@gov.si, vsak delovni dan od
8. do 16. ure.
Odgovori na vprašanja prijaviteljev, bodo
objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
gospodarstvo in se smatrajo za del razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-8957/08
Na podlagi Zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/2004 – EZ-A),
Sklepa o preoblikovanju Pospeševalnega
centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije (Uradni list RS, št. 73/05),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Zakona o spremembi in
dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2008 in 2009, (Uradni list RS,
št. 58/08), Rebalansa proračuna RS za leto
2008, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, v nadaljevanju: PPIPRS),
Pravilnika o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 61/08), Zakona
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 40/04, 115/06), Sklepa Vlade
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS št. 23/06), Programa Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije
podjetij za obdobje 2005–2009, Programa
dela Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije za 2008 in
2009 in finančnega načrta Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije za leto 2008 (sklep Vlade RS
št. 47601-3 z dne 6. 3. 2008), pogodbe št.
JAPTI-6064-2008-BE med Ministrstvom za
gospodarstvo in Javno agencijo Republike
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Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI), Dunajska
156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov sodelovanja
izbranih podjetij v pilotnem izvajanju
modelov pomoči pri razvoju in rasti
podjetij
1. Naročnik – neposredni proračunski
uporabnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik (neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana.
Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je
JAPTI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljub
ljana.
2. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je izbrati in spodbuditi mala in srednje velika podjetja (MSP),
ki imajo potencial za nadaljnjo rast in razvoj,
k sodelovanju v pilotnem izvajanju modelov pomoči, ki bodo podjetjem pripomogli
izboljšati poslovanje in jim olajšali vstop na
tuje trge.
Z razpisom želimo podpreti izbrana podjetja za hitrejše prilagajanje zahtevam trga
in jim pomagati razvijati tiste poslovne funkcije, ki lahko bistveno pripomorejo k doseganju višje dodane vrednosti z vključitvijo
v naslednje že razvite modele:
1. model izobraževanja za vstop na tuje
trge,
2. model razvoja blagovne znamke in
3. model industrijskega oblikovanja izdelka.
Zgoraj navedene modele so za JAPTI že
razvili izvajalci, izbrani na predhodno izvedenem javnem naročilu za izdelavo modelov
pomoči pri razvoju in rasti podjetji in izvajanje le-teh. Povzetki modelov so del razpisne
dokumentacije.
3. Cilj razpisa: izbrati in podpreti sodelovanje do največ 12 podjetij v pilotnem izvajanju modelov pomoči pri razvoju in rasti
podjetij v letih 2008 in 2009.
4. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov sodelovanja izbranih podjetij
v pilotnem izvajanju modelov pomoči pri razvoju in rasti v letu 2008 in 2009.
Predvidena je vključitev:
– osmih podjetij v model izobraževanja
za vstop na tuje trge,
– dveh podjetij v model razvoja blagovne
znamke in
– dveh podjetij v model industrijskega
oblikovanja izdelka.
Posamezno podjetje se lahko prijavi za
sofinanciranje stroškov sodelovanja v pilotnem izvajanju zgolj enega od modelov pomoči, sicer se njegova vloga zavrže.
JAPTI bo kot prednostne tuje trge upošteval trge Brazilije, Romunije, Italije, Kitajske, Turčije, Ruske Federacije, Nemčije in
Kuvajta, kjer ima vzpostavljena predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje izobraževanj zaposlenih v podjetjih izven
modelov, navedenih v tem javnem razpisu.
5. Upravičeni stroški
Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti, ki
so opredeljene v namenu in predmetu tega
razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le
za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso
delno ali v celoti financirani z drugimi javni-

mi sredstvi državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov.
Upravičeni stroški so stroški, ki:
– so dejansko nastali za dela, ki so bila
opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno
oziroma za storitve, ki so bile izvršene,
– so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo,
– se jih dokazuje z knjigovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti,
– morajo biti v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili.
Upravičeni stroški za sodelovanje podjetij v pilotni izvedbi za:
1. model izobraževanja za vstop na
tuje trge so:
– potni stroški, vključno z namestitvijo
in dnevnicami,
– stroški študij, ki pa ne smejo presegati 30 odstotkov vseh upravičenih stroškov,
– stroški strokovnega gradiva in učnih
materialov,
– stroški nadomestila za čas sodelovanja v pilotnem modelu (razvidno iz časovnice), ki pa ne sme presegati 50 odstotkov
vseh upravičenih stroškov.
2. model razvoja blagovne znamke
so:
– potni stroški, vključno z namestitvijo
in dnevnicami,
– stroški prevajanja gradiv in storitve
tolmačenja v zvezi z uveljavitvijo blagovne
znamke na vstopnih trgih,
– stroški priprave analiz in priporočil v zvezi z vstopnim trgom, potencialnimi
uporabniki na trgu ter prilagoditvijo znamke
vstopnemu trgu, ki pa ne smejo presegati 30
odstotkov vseh upravičenih stroškov,
– stroški strokovnega gradiva in učnih
materialov, potrebnih za sodelovanje v modelu,
– stroški nadomestila za čas sodelovanja v pilotnem modelu (razvidno iz časovnice), ki pa ne sme presegati 30 odstotkov
vseh upravičenih stroškov,
– stroški predstavitvenega materiala
za vstop na tuje trge (brošure, predstavitveni CD-ji), ki pa ne smejo presegati 15
odstotkov vseh upravičenih stroškov,
– stroški najema sejemskega prostora
za predstavitev podjetja na sejmu, ključnega pomena za uspešno sodelovanje v modelu.
3. model industrijskega oblikovanja
izdelka so:
– potni stroški, vključno z namestitvijo
in dnevnicami,
– stroški priprave študij, analiz trga
in uporabnikov, ki pa ne smejo presegati
30 odstotkov vseh upravičenih stroškov,
– stroški strokovnega gradiva in učnih
materialov, potrebnih za sodelovanje v modelu,
– stroški nadomestila za čas sodelovanja v pilotnem modelu (razvidno iz časovnice), ki pa ne sme presegati 30 odstotkov
vseh upravičenih stroškov,
– stroški najema industrijskega oblikovalca,
– stroški izdelave prototipov in predstavitvenih renderjev,
– stroški testiranja,
– stroški najema sejemskega prostora
za predstavitev podjetja na sejmu, ključnega pomena za uspešno sodelovanje v modelu.
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6. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov
V okviru javnega razpisa bodo upravičeni
stroški podprti do višine 50%.
V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov
za izbor podjetij in sofinanciranje njihovega
sodelovanja v pilotnem izvajanju modelov
pomoči pri razvoju in rasti podjetij:
– za model izobraževanja za vstop na
tuje trge v višini do največ 17.500,00 EUR
ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja
upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek,
– za model razvoja blagovne znamke
v višini do največ 15.000,00 EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek,
– za model industrijskega oblikovanja
izdelka v višini do največ 15.000,00 EUR
ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov. DDV ni upravičen
strošek.
7. Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov:
Sofinancirajo se upravičeni stroški sodelovanja v pilotnem izvajanju modelov pomoči
pri razvoju in rasti podjetij v času od podpisa
pogodbe do najkasneje 14. 5. 2009.
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Podjetje mora dostaviti zahtevek za izplačilo skupaj s poročilom za izvedene aktivnosti vključno z dokazili do najkasneje
15. 5. 2009.
8. dvojno financiranje
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki se niso oziroma se
ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi
(iz državnega, lokalnega proračuna, virov
EU in drugih virov) in v okviru namenov tega
javnega razpisa.
V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih
javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi
od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik
vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do
dneva vračila sredstev.
9. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe (v nadaljevanju: podjetja),
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07
– ZTFI) – v nadaljevanju: ZGD-1, ki spadajo
v skupino v malih in srednje velikih podjetij,
ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Pogoji za kandidiranje
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10.1. Splošni pogoji
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
pravne osebe, ki so registrirane v Republiki
Sloveniji in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe, ki so registrirane po ZGD-1(Uradni list RS, št. 42/06),
ZGD-1A (Uradni list RS, št. 10/08) ter
ZGD-1B (Uradni list RS, št. 68/08) in bodo
na dan prijave opravljali svojo dejavnost najmanj 3 leta;
– sodijo v skupino malih ali srednje velikih podjetij in ne sodijo v skupino mikro
podjetij;
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso od leta 2000 pridobile oziroma
niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobile ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov;
– imajo poravnane obveznosti do države.
10.2. posebni pogoji
Podjetje mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

a) za model izobraževanja za vstop na tuje trge:
Pogoj

Dokazilo

– je v zadnjih dveh bilančnih letih beležil dobiček iz
poslovanja,

izkaz poslovnega izida za leto 2007, izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi
pogoji (Obrazec št. 3A)

– ima pridobljene panožne certifikate kakovosti,

kopija panožnih certifikatov oziroma potrdilo o pridobitvi omenjenih certifikatov

– čisti prihodki od prodaje na tujem v letu 2007
predstavljajo vsaj 10% vseh prihodkov od prodaje,

izkaz poslovnega izida za leto 2007, iz katerega mora biti razvidna ločena
členitev prodaje na tujem in domačem trgu

– ima dokaze o poskusih vzpostavitve poslovnih
stikov na vsaj enem od prednostnih trgov JAPTI,

kopija korespondence oziroma druga dokazila o poskusih vzpostavitve

– ima vsaj eno nacionalno ali tuje priznanje za
ciljni produkt oziroma storitev,

kopija nacionalnega ali tujega priznanja za ciljni produkt/storitev oziroma
dokument iz katere je to priznanje razvidno

– ima identificirane prostorske, časovne, finančne
in človeške vire za sodelovanje v modelu,

kratek opis vseh virov ter življenjepis vodje projekta, iz katerega so razvidne
njegove izkušnje s področja vodenja projektov (koliko in katere je že vodil,
trajanje in vrednost

– bo za sodelovanje v projektu namenilo vsaj 10
delovnih dni (man/days) v obdobju od podpisa
pogodbe, do skrajnega roka za uveljavitev
upravičenih stroškov.

izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi pogoji za model izobraževanja za
vstop na tuje trge (Obrazec št. 3A)

b) za model razvoja blagovne znamke:
Pogoj

Dokazilo

– namerava s svojo blagovno znamko nastopiti na
prednostnih trgih JAPTI,

izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi pogoji za model razvoja blagovne
znamke (Obrazec št. 3B)

– ima identificirane prostorske, časovne, finančne
in človeške vire za sodelovanje v modelu.

kratek opis vseh virov ter življenjepis vodje projekta, iz katerega so razvidne
njegove izkušnje s področja vodenja projektov (koliko in katere je že vodil,
trajanje in vrednost)

c) za model industrijskega oblikovanja izdelka:
Pogoj

Dokazilo

– čisti prihodki od prodaje na tujem v letu 2007
predstavljajo vsaj 10% vseh prihodkov od prodaje,

izkaz poslovnega izida za leto 2007, iz katerega mora biti razvidna ločena
členitev prodaje na tujem in domačem trgu,

– pripravljen poslovni oziroma akcijski načrt za
ciljni produkt/ storitev,

poslovni oziroma akcijski načrt

– ima identificirane prostorske, časovne, finančne
in človeške vire za sodelovanje v modelu.

kratek opis vseh virov ter življenjepis vodje projekta, iz katerega so razvidne
njegove izkušnje s področja vodenja projektov (koliko in katere je že vodil,
trajanje in vrednost)
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11. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za
sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu,
– vladne službe, institucije javne uprave,
– podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07, 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Pro
izvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin;
skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi,
votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga
primarna predelava železa in jekla; razred
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24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje
jekla),
– oddelek 10 – Proizvodnja živil,
– oddelek 11 – Proizvodnja pijač,
– oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa,
– sektor ladjedelništva (razred 30.11 –
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken,
– dejavnosti izdelovanja in trženja pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
12. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in
bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril za posamezni model, in sicer:

a) model izobraževanja za vstop na tuje trge
Merila

Število
točk

1. Usmeritev v prednostne trge JAPTI

0-30

2. Stopnja prodaje na tujem v celotnih prihodkih podjetja od prodaje

0-20

3. Povprečna rast prodaje v zadnjih treh koledarskih letih

0-10

4. Delež prodaje ciljnega produkta/ storitve med vsemi produkti podjetja

0-10

5. Število mednarodnih priznanj za ciljni produkt/ storitev podjetja

0-15

6. Število slovenskih priznanj za ciljni produkt/ storitev podjetja

0-5

7. Značilnosti ciljnega produkta/ storitve

0-10

Skupaj

100

b) model razvoja blagovne znamke
Merila

Število
točk

1. Usmeritev v prednostne trge JAPTI

0-20

2. Število registriranih blagovnih znamk

0-20

3. Trženje blagovnih znamk

0-20

4. Povprečna rast prodaje v zadnjih treh koledarskih letih

0-20

5. Razpoložljivost lastnih virov pri uvajanju blagovne znamke

0-20

Skupaj

100

c) model industrijskega oblikovanja izdelka
Merila

Število
točk

1. Usmeritev v prednostne trge JAPTI

0-20

2. Delež zaposlenih, ki se ukvarjajo izključno z razvojno-raziskovalno
dejavnostjo (RR)

0-20

3. Razpoložljivost lastnih virov za industrijsko oblikovanje ciljnega produkta/
storitve

0-20

4. Izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju

0-10

5. Industrijsko oblikovanje v strateških dokumentih podjetja za leti 2008-2009

0-10

6. Kvaliteta poslovnega načrta

0-20

Skupaj

100
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Način uporabe in pomen posameznih
meril je podan v ocenjevalnih merilih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk pri posameznem
modelu skupaj je 100 točk.
Kolikor bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge
z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog
z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil
dodatni prednostni kriterij, in sicer:
Indeks razvojne ogroženosti (Sklep Vlade o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013;
Uradni list RS, št. 23/06), nato pa se bodo
sredstva dodeljevala glede na vrstni red dospetja vlog.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede
na doseženo oceno.
JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje, določene s tem javnim razpisom, in
bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk.
V primeru dvoma lahko odgovorna oseba pozove prijavitelja, da v določenem roku
predloži na vpogled originalne listine. Če
prijavitelj tega ne stori, se njegova vloga
izloči iz nadaljnjega postopka.
Iz predložene finančne konstrukcije mora
biti razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje.
13. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so na razpolago za sofinanciranje predmeta
javnega razpisa je 200.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu Ministrstva za gospodarstvo za leto
2008 in 2009 na proračunski postavki:
– 6064 – Inovacijsko okolje in razvoj
gospodarstva oziroma v finančnem načrtu
JAPTI na SM 018, SN 1801.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
14. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga parafira ter priloži k vlogi. Obrazcev
»Zahtevek za izplačilo« in »Poročilo« prijavitelj ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedena obrazca bodo prejemniki sredstev
JAPTI-ju posredovali kot poročilo po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev
v skladu z datumi, določenimi v pogodbi.
15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik
mora hraniti vso projektno dokumentacijo
5 let.
16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do
celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
17. Poslovna skrivnost
Prijavitelji morajo podatke, ki jih imajo
za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovno skrivnost se lahko
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označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo in na podatke, potrebne za
oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Podatke navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
18. Način prijave
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana v zaprti ovojnici, pri čemer mora
biti pošiljka opremljena z izpolnjenim razpisnim obrazcem št. 8 Odpremni obrazec.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljateljem.
19. Rok za prijave in odpiranje vlog
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156,
Ljubljana najkasneje do 21. 11. 2008 do 12.
ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje, bodo
obravnavane kot nepravočasne in kot takšne neodprte vrnjene pošiljateljem.
Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja
vlog bo 24. 11. 2008 v sejni sobi JAPTI, Dunajska cesta, Ljubljana 156, WTC, 4. nadstropje, ob 10. uri.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja
k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu
s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo
s sklepom zavržene. Obrazec št. 6 Finančni
načrt ni predmet dopolnitve.
Vloga je formalno popolna, če prijavitelj
do predpisanega roka za oddajo vloge predloži vlogo v pošiljki, opremljeni z Odpremnim obrazcem št. 8 in z izpolnjenimi naslednjimi dokumenti po spodaj navedenem
vrstnem redu:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1)
2. Izjava o strinjanju s splošnimi razpisnimi pogoji (obrazec št. 2),
3. Izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi pogoji za model izobraževanja za
vstop na tuje trge (obrazec št. 3A) ali
Izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi pogoji za model razvoja blagovne
znamke (obrazec št. 3B) ali
Izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi pogoji za model industrijskega oblikovanja izdelka (obrazec št. 3C),
4. Splošni podatki o prijavitelju (obrazec št. 4),
5. Podatki o prijavitelju na model izobraževanja za vstop na tuje trge (obrazec
št. 5A) ali
Podatki o prijavitelju na model razvoja
blagovne znamke (obrazec št. 5B) ali
Podatki o prijavitelju na model industrijskega oblikovanja izdelka (obrazec št.
5C),
6. Finančni načrt (obrazec št. 6),
7. Vzorec pogodbe (obrazec št. 7), parafiran na vsaki strani.
Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in s prilogami, ki
morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji.
20. Obveščanje o izboru
Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni s skle-
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pom v roku najkasneje 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom
o izbiri, bodo prejemniki pozvani k podpisu
pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od
prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi
ocene prvi možnost prejeti sredstva.
O pritožbi zoper sklep odloča JAPTI.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prejemniki. Prejemnik-pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo lahko objavljeni na spletnih
straneh JAPTI v obliki seznama prejemnikov,
ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo
naslova projekta in znesek sofinanciranja.
Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije
javnega značaja in ne bodo objavljeni.
21. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na
spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9/ ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana pri Dominiki Sambolič. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: dominika.sambolic@japti.si.
22. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro, vendar najkasneje do 4 delovne dni pred dnevom za
oddaje vlog v elektronski obliki na naslov:
dominika.sambolic@japti.si ter po pošti na
naslov: Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dominika Sambolič, Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, s pripisom
»JR Modeli«.
Odgovore bo agencija tudi javno objavila
na spletnih straneh JAPTI.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Ob-8928/08
Višja strokovna šola Šolskega centra
Velenje objavlja na podlagi Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja
višje šole (Ur. l. RS, št. 29/06)
razpis
za predavatelje v študijskih programih:
– Informatika,
– Varstvo okolja in komunala ter v programu
– Gostinstvo in turizem.
Predmeti oziroma predmetna področja
so navedeni v Pravilnikih o smeri in stopnji
izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja za Informatiko v Ur. l. RS, št.
94/08, za Varstvo okolja in komunalo v Ur.
l. RS, št. 90/08 ter za Gostinstvo in turizem
v Ur. l. RS, št. 99/08.
Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj višje šole izpolnjevati pogoje določene v 33. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 86/04, ter
za predmete v posameznem programu tudi
pogoje določene s pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe predavateljev višje
strokovne šole, navedenimi v prejšnjem odstavku tega razpisa.
Za predmete v vseh programih morajo
kandidati izpolniti tudi pogoje, ki jih določa-
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jo Merila za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole, objavljene v Ur. l. RS,
št. 20/06.
Kandidati za prvo imenovanje v naziv
morajo k vlogi priložiti:
– življenjepis,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o najmanj treh letih ustreznih
delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice),
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem
strokovnem področju v skladu z merili strokovnega sveta, in sicer dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega
dela ter
– podpisano izjavo, v kateri navedejo
predmete, za katere želijo biti imenovani.
Kandidati za vnovično imenovanje morajo k vlogi priložiti:
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem
strokovnem področju in pri izobraževalnem
delu v zadnjih petih letih v skladu z merili,
navedenimi v četrtem odstavku tega razpisa,
– podpisano izjavo z navedbo predmetov, za katere želijo biti vnovično imenovani
ter
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi, če se
je izobrazbeni pogoj v obdobju od zadnjega
imenovanja spremenil.
Kandidate za pridobitev naziva vabimo,
da pošljejo vloge z zahtevano dokumentacijo v roku 8 dni od objave razpisa na naslov:
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola,
Trg mladosti 3, Velenje.
Podrobnejše informacije lahko kandidati
dobijo na tel. 03/896-06-40.
O rezultatih podelitve naziva bodo kandidati obveščeni v rokih določenih s Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv
predavatelj višje šole.
Šolski center Velenje
Št. 001/2008
Ob-8993/08
Na podlagi 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– (Ur. l. RS, št. 96/05) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV-RTV 001/2008
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljub
ljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: dokumentarni film, dva filma, vsak v dolžini
50 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno en ali več dokumentarnih filmov.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 18. 12. 2009.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za
avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis
AV RTV 001/2008.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: jaka.hemler@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
s pripisom » Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 001/2008 – doku-
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mentarni film. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 15. 1. 2009 do 12. ure
v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 370-2/2008
Ob-8955/08
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert, objavlja na podlagi 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 110/02) in 15., 16. in 17. člena
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini
Trebnje (Ur. l. RS, št. 38/00) in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert
(Ur. l. RS, št. 12/07)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Šentrupert
1. Koncedent: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v Občini Šentrupert.
3. Obseg koncesije: vzdrževanje lokalnih cest in tistih kategoriziranih občinskih
cest, po katerih se opravlja javni prevoz
šoloobveznih otrok v Občini Šentrupert, naštetih v Odloku o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Šentrupert (Ur. l. RS,
št. 63/08).
4. Trajanje koncesije: koncesija bo podeljena za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2012. Koncesijsko razmerje začne veljati
z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih
strank. Predviden pričetek izvajanja del je
1. januar 2009.
5. Dokumentacija, ki jo mora ponudnik
predložiti je določena v razpisni dokumentaciji koncendenta.
6. Kriteriji – merila za izbiro koncesionarja:
– ponudbeno vrednost za razpisana dela
po enoti,
– reference ponudnika,
– način plačila,
– fiksnost cen.
7. Razpisna dokumentacija: za izdelavo
ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila
o plačilu odkupnine, dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa dalje do vključno 24. 11. 2008, v času
uradnih ur v prostorih občinske uprave Občine Šentrupert, Šentrupert 33. Odkupnina
za razpisno dokumentacijo znaša 30 EUR in

jo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Šentrupert št. 01411-0100021185,
odprt pri UJP Novo mesto.
8. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – koncesija rednega vzdrževanja
občinskih cest«, do 24. 11. 2008 do 10. ure,
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert, po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Šentrupert. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naslov pošiljatelja.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le
pravilno opremljene in popolne ponudbe,
ki bodo na naslov prispele do navedenega
roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 11.
2008 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šentrupert, Šentrupert 33. O izbiri koncesionarja
koncedent odloči z upravno odločbo.
10. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pisno na pisni zahtevek na naslovu naročnika
z oznako »Ne odpiraj – vprašanja – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«,in
sicer v roku oddaje ponudb.
Občina Šentrupert
Št. 331-6/2008-2
Ob-8958/08
Občina Hrpelje - Kozina objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 109, z dne
30. 11. 2007)
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za
leto 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A) pomoči za skupinske izjeme,
B) pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu 2008 v okvirni višini
17.000 EUR, od tega za namen: zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 3.145
EUR; tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov 1.671 EUR; naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah 4.462; naložbe v opravljanje
storitev in trženje proizvodov s kmetij 3.798
EUR, pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 3.924 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih
ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost
5.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo
dodeljen, znaša 25 EUR. Davek na dodano
vrednost ni upravičen strošek.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– do sredstev za izvedbo programov ali
investicij so upravičene pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
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v Občini Hrpelje - Kozina in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju Občine Hrpelje-Kozina,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju Občine
Hrpelje - Kozina.
3.2. Splošni pogoji za financiranje:
– do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri.
Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov – načrt ali predračun,
– račun izdan v tekočem letu, potrdilo
o plačilu računa,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem
roku (osem dni) niso dopolnjene, se zavrže,
neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi
4. A) Skupinske izjeme
4. A1.) Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij, ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, stroški izdelave
reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na
sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za
razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 200 EUR na nagrado in
zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
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Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na
področju kmetijstva na območju občine in
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem
kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi
storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno
ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
z območja Občine Hrpelje - Kozina.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša do 5.000 EUR.
4. B) Pomoči »de minimis«
4. B-1) Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja
(kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa opreme
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50% upravičenih
stroškov.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo
sedež na območju Občine Hrpelje-Kozina in
izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti
ter obdelujejo 1 ha vinograda.
Pogoji za pridobitev: računi za dobavljeno opremo od 1. 1. 2008 do konca razpisa.
4. B-2) Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven
kmetije)
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Pogoji za pridobitev sredstev
Pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 4,5 GVŽ ali
– minimalno število čebeljih družin: 10.
Vlogi mora biti predloženo:
– fotokopija dovoljenja registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana;
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo;
– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe
investicije;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije;
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
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z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008
do konca razpisa;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
4. B-3) Naložbe v opravljanje storitev in
trženje proizvodov in storitev s kmetij
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih
proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave).
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti račun oziroma ustrezna
dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od 1. 1. 2008 do konca razpisa.
4. B-4) Izobraževanje in usposabljanje
na področju dopolnilnih dejavnosti in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij,
– stroški prevoza in vstopnin v za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,
– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev,
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008
do konca razpisa.
4. B-5) Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza
ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 1. 2008 do konca
razpisa,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
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5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
katerega so namenjena sredstva po tem
javnem razpisu je proračunsko leto 2008.
Sredstva se bodo dodelila najkasneje do
31. 12. 2008.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je do srede 26. 11.
2008, do 9. ure, za skupino ukrepov 4.A-skupinske izjeme pa 12. 11. 2008, do 9. ure. Kot
pravočasne vloge se štejejo vloge oddane
osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14, 6240 Kozina.
Nepravočasne vloge bodo s sklepom
zavržene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne
odpiraj razpis za kmetijstvo 2008«.
Na kuverti mora biti označen naziv in
polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenjevanje vlog: komisija
bo odpirala vloge v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku 8 dni
niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene
pa zavrne.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je do 28. 12. 2008.
9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, in na Kmetijski svetovalni službi
Kozina in na pošti 6240 Kozina. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina: www.
hrpelje-kozina.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi, na tel. 05/68-00-150,
v času uradnih ur, kontaktni osebi sta Robert
Kastelic ali Ester Mihalič.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 2008/169
Ob-8974/08
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03), proračuna Občine Žiri za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 118/07) ter sprejema dopolnitve programa prodaje premoženja Občine
Žiri za leto 2008 in posamičnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
na 9. redni seji Občinskega sveta Občine
Žiri dne 4. 9. 2008
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup
stavbnega zemljišča za izgradnjo
večstanovanjskega objekta
I. Predmet prodaje
Predmet razpisa je prodaja stavbnega
zemljišča s parcelno številko 949/22, k.o.
Dobračeva, v skupni izmeri 1115 m2. Zemljišče je locirano v območju centra Žirov
ob robu kompleksa že obstoječih večstanovanjskih objektov in posameznih stanovanjskih hiš.
Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega zemljišča je 134.915 EUR oziroma 121
EUR/m2.
Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno.
1. Osnovni pogoji gradnje na stavbnem
zemljišču, ki je predmet prodaje, so določe-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ni z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri, Ur. l. RS,
št. 81/02 in prostorsko preverbo zemljišča
(projekt 29/08, Božič d.o.o. Inženiring Idrija,
junij 2008). Gabariti, oblika objekta in naklon
strehe so prilagojeni že obstoječi pozidavi.
Objekt naj ima klet, pritličje in tri nadstropja,
kar omogoča ureditev ca. 12 stanovanjskih
enot. Tloris objekta je okvirno 20 m x 10 m.
Na parceli je možno urediti minimalno 20
parkirnih mest. Objekt stoji pravokotno na
lokalno cesto, s katere je urejen dostop do
objekta.
Na predmetnem zemljišču je ponudnik
oziroma kupec dolžan zgraditi večstanovanjski objekt. Struktura stanovanj in s tem
število stanovanj naj bo odraz kupčeve analize trga.
Skladno s projektom in pridobljenim
gradbenim dovoljenjem mora urediti okolico
objektov in zgraditi potrebno število parkirnih mest. Zagotoviti mora kvaliteto izvedbe
v skladu z veljavnimi gradbenimi standardi.
2. Notarski stroški, stroški dajatev na
promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko
predlaga vsaka od pogodbenih strank.
3. Z zgrajenimi stanovanji lahko ponudnik prosto razpolaga oziroma jih proda na
trgu.
4. Objekt mora biti zgrajen v roku 30 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe.
5. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki morajo predložiti dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni.
6. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (naziv ponudnika,
naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika, davčno in matično
številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika).
7. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine, in
plačilne pogoje.
8. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika
ne vodi prisilna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež.
9. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
10. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
11. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.

12. Ponudnik mora predložiti potrdilo, da
v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
13. Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe, ki jo izda prvorazredna banka ali zavarovalnica, v višini
5.000 EUR.
14. Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90
dni od roka za predložitev ponudb.
15. Ponudnik mora ponudbi predložiti
originalno izjavo banke ali zavarovalnice,
da bo pridobil garancijo za dobro izvedbo
obveznosti iz točk 1 in 4 tega razpisa v višini 35.000,00 EUR, ki jo bo predložil, če bo
izbran kot kupec.
16. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni
od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in lahko ponudnik
unovči garancijo za resnost ponudbe. Kupec
mora plačati kupnino najkasneje v osmih
dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in unovči garancijo za resnost
ponudbe.
17. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi
pogoji prodaje.
18. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Občina lahko začeti postopek
do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za odkup stavbnega
zemljišča – Ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 25. 11. 2008 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 2008
ob 14. uri, v prostorih Občine Žiri na Loški
cesti 1, I. nadstropje in bo javno.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri
pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/50-50-716,
e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/50-50-718, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
Občina Žiri
Št. 2008/169
Ob-8975/08
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), proračuna Občine Žiri za
leto 2008 (Ur. l. RS, št. 118/07), sprejetega programa prodaje premoženja Občine
Žiri za leto 2008 in posamičnih programov
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
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sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta
Občine Žiri dne 23. 12. 2007
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup stavbnega
zemljišča za individualno stanovanjsko
gradnjo
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je zazidljivo stavbno
zemljišče, parcela št. 864, k.o. Žirovski vrh,
v izmeri 3280 m2. Zemljišče je na pobočju,
orientiranem proti JV, nad območjem zazidalnega načrta Plastuhova grapa, ca. 1 km
vzhodno od centra mesta Žiri na vznožju
Žirovskega vrha.
Območje, katerega del je parcela 864,
k.o. Žirovski vrh, je z občinskimi prostorskimi planskimi dokumenti namenjeno čisti
individualni stanovanjski gradnji. Urejalo se
bo z lokacijskim načrtom.
Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega
zemljišča je 133.496 EUR oziroma 40,70
EUR/m2.
Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin.
Pred začetkom posega na zemljišča je
potrebno izdelati lokacijski načrt in zemljišče komunalno opremiti. Primarni komunalni vodi so v neposredni bližini v razdalji do
30 m.
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe:
1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki
ni starejše od 30 dni, fizične osebe pa kopijo
osebnega dokumenta.
2. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (pravne osebe
naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe,
številko transakcijskega računa ponudnika,
davčno in matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov
ter kontaktno osebo ponudnika, fizične osebe pa davčno in matično številko ter številko
računa in ime banke).
3. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
4. Ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudbe plačati varščino
v znesku 10.000 EUR, kot garancijo za resnost ponudbe, na račun Občine Žiri, št.
01347-0100007346. Neuspelim ponudni-
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kom bo varščina vrnjena brez obresti, v roku
8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku
pa bo vračunana v kupnino.
5. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni
od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in izgubi pravico do
vračila varščine. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru izgubi pravico
do vračila varščine.
6. Notarski stroški, stroški dajatev na
promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko
predlaga vsaka od pogodbenih strank.
7. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo,
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji
prodaje.
8. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Občina lahko začeti postopek
do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za odkup stavbnega
zemljišča PG – ne odpiraj!«
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 25. 11. 2008 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 2008
ob 13. uri v prostorih Občine Žiri na Loški
cesti 1, I. nadstropje in bo javno.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri
pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/50-50-716,
e-mail ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/50-50-718, e-mail franci.kranjc@obcina.ziri.si., kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
Občina Žiri
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Javne dražbe
Št. 900-6/2008
Ob-8921/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 2720/1 dvorišče v izmeri 4.728 m², vpisano v z.k. vl. št. 185 in parc. št. 2726 dvorišče
v izmeri 381 m², vpisano v z.k. vl. št. 184,
obe k.o. Tabor.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana nahaja v območju
urejanja CO 5/2 Plinarna, v morfološki enoti
F1, v površinah za osrednje dejavnosti.
Območje urejanja CO 5/2 Plinarna, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2 Plinarna,
CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 4.650.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od

dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 18. 11.
2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina:
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba CO 5/2 Plinarna«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni
občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68,
kontaktna oseba je Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.

10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 900-6/2008
Ob-8922/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Odloka o rebalansu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, ki ga je
sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana
na 18. seji dne 30. 6. 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
2.1 Predmet javne dražbe so naslednje
nepremičnine:
Komunalno neopremljeno stavbno zemljišče:
– parc. št. 1347/5 dvorišče v izmeri
386 m2, vpisano v vl. št. 1563 k.o. Bežigrad;
– parc. št. 1332/2 njiva v izmeri 681 m2,
vpisano v vl. št. 2928, k.o. Bežigrad;
– parc. št. 1333/2 – travnik v izmeri
839 m2, vpisano v vl. št. 2928 k.o. Bežigrad;
– parc. št. 1333/6 travnik v izmeri
5.272 m2, vpisano v vl. št. 2928, k.o. Beži
grad,
– parc. št. 1324 njiva v izmeri 4.907 m2,
vpisano v vl. št. 2927, k.o. Bežigrad.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje se
po določilih Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje zazidalnega otoka BI1
(Uradni list SRS, št. 2/82), v morfološki enoti
BI 3/1 ZRI Soča, v površinah za inštitute,
šolstvo in zdravstvo oziroma po podrobnejši
namenski rabi v površinah, namenjenih prostorskemu razvoju Zavoda za rehabilitacijo
invalidov Soča.
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2.3 Zemljišče je prosto vseh bremen.
2.4 Izklicna cena: 9.668.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 18. 11.
2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali eno uro pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
kavcije) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina:
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakla-
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dniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba BI 3/1 ZRI Soča«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-13, kontaktna oseba je Urška
Nardoni.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-8924/08
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja 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, 94/08) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št.
361-01-2/99,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje: prizidek k poslovni
stavbi – nekdanji pošti na naslovu Ortnek
16, na parc. št. *92/5, stavbišče v izmeri
44 m2, pripisano pri vložku št. 313, k.o. Velike Poljane.
Zemljišče navedeno pod točko 2. ima
status zazidanega stavbnega zemljišča, na
katerem je zgrajen objekt v skladu z namembnostjo zemljišča. Zemljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano lokalno cesto, vodovodom, nizkonapetostnim elektro
omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem.
Objekt ima klet in pritličje, pritličje je bilo
do nedavnega namenjeno za potrebe enote
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pošte, sedaj pa je izpraznjeno, ravno tako
je izpraznjena klet, ki je skromno obdelana
in opremljena. Objekt je priključen na javno
elektro, telefonsko in vodovodno omrežje.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za parcelo pod
točko 2. je 9.702,72 EUR, najnižji znesek
višanja: 500 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
predmet prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 18. novembra 2008, v sejni sobi
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica,
in sicer ob 11.uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru na tel. 837-20-28.
Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi
informacijami na Občini Ribnica, kontaktna
oseba Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27.
11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo,
izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnina pod točko 2. se proda
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
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reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnino,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu RS in na uradni spletni strani Občine
Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 2008/000795
Ob-8962/08
Občina Žalec objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni list RS
št. 14/07) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Žalec št. 465-02-64/2007,
z dne 20. oktobra 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, Žalec.
2. Predmet javne dražbe:
a) Nepremičnina parc. št. 54/3.S, k.o.
Žalec, v izmeri 648 m2, stavba z iden. št.
996-1389, na naslovu Pečnikova 1, Žalec.
V stavbi je 568 m2 poslovnih prostorov ter
120,18 m2 skupnih prostorov. Del stavbe
ima samostojen vhod in je popolnoma ločen s preostalim delom stavbe.
Predmetna nepremičnina je z Odlokom
o ureditvenem načrtu za prenovo starega
mestnega jedra z ožjim vplivnim območjem
opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, kjer so predvidene oskrbne in storitvene dejavnosti.
Nepremičnina je obremenjena z obligacijskimi pravicami:
– najemno razmerje z NLB d.d. za določen čas, do 31. 5. 2016, poslovni prostori
v izmeri 168 m2,
– najemno razmerje s SIPRO d.o.o., za
nedoločen čas, poslovni prostori v izmeri
177,75 m2, s souporabo skupnih prostorov;
Nepremičnina se prodaja skupaj z zgoraj
navedenimi obligacijskimi pravicami.
b) Nepremičnina parc. št. 457/24 pašnik
v izmeri 1817,00 m2 in parc. št 457/101 pašnik v izmeri 98,00 m2, obe vpisani v vl. št.
1100, k.o. Zalog.
Predmetni
nepremičnini
sta
s Potrdilom o namenski rabi zemljišča št.
35006-821/2008 z dne 22. 10. 2008, opredeljeni kot stavbno zemljišče v ureditvenem
območju, P-proizvodne dejavnosti, na katerem je z Odlokom o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodne dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02) predvidena gradnja
poslovnega objekta.
3. Izklicna cena za nepremičnine:
a) 600.000,00 EUR.
Kupec je dolžan plačati tudi davek na
promet nepremičnin.
b) 87.350,88 EUR. V ceno je že vključen
20% DDV.
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Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc.št
457/24 pašnik v izmeri 1817,00 m2, vpisani
v vl. št. 1100, k.o. Zalog, podjetju S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška
Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega
urejanja znotraj cone ZN Podlog, v višini
15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega
računa. V tem znesku je všteta odškodnina
za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica
priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in
pravica priključitve na vodovodno omrežje.
Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti, z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino
Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za
vpis služnosti v zemljiško knjigo.
Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja
v izgradnjo komunalne infrastrukture.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
oba predmeta dražbe je 1.000,00 EUR.
4. Vsak dražitelj mora do vključno torka,
25. 11. 2008, plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene nepremičnine, za katero
bo dražil na javni dražbi (če bo dražitelj dražil več nepremičnin mora plačati varščino
v višini 10% izklicne cene za vsako nepremičnino, ki jo bo dražil), na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, s pripisom
»Za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
uspelemu dražitelju vračunala v kupnino,
dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa
vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi.
5. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.
6. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje
župan, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno
25. 11. 2008, vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnine za večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.

g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin.
Po končani javni dražbi se predkupnega upravičenca pozove, ali sprejme ponudbo za ceno, ki bo dosežena z draženjem.
Kolikor predkupni upravičenec ponudbe ne
sprejme, se nepremičnina proda tistemu
dražitelju, ki je uspel na javni dražbi.
7. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V primeru, da se
dražitelj, ki je na dražbi uspel, v 15 dneh od
poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se
šteje, da je od nakupa odstopil, pri čemer
varščina zapade v korist Občine Žalec.
8. Kupnino mora kupec poravnati v osmih
dneh od sklenitve pogodbe na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine v osemdnevnem roku predstavlja bistveno sestavino pravnega posla.
9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
10. Prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je dražiteljem vrniti varščino brez
obresti ter stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije
11. Javna dražba bo v torek, 25. novembra 2008 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Žalec,
Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo
nadstropje soba 26, vsak delovni dan med
11. in 12. uro na tel. 03/713-64-14. Ogled
nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru.
Občina Žalec
Št. 4780-0004/2008
Ob-9001/08
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
v skladu z 20. členom Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odlokom o proračunu
Občine Rogatec za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 10/07 in 12/08) ter Letnim načrtom
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Rogatec v letu 2008
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, matična številka: 5883938, ID za
DDV: SI 47348429.
2. Opis predmeta prodaje:
a) poslovni prostori na parc. št. 37/1.S,
k.o. Rogatec, s površino 173,66 m2, vpisani
v zemljiškoknjižni vložek št. 389, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih in napravah stavbe. Poslovni prostori so last Občine Rogatec do
celote. Poslovni prostori se nahajajo v stanovanjsko-poslovnem objektu na naslovu
Trg 13 v Rogatcu.
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b) stanovanje številka 1 na parc. št. 37/1.
S, k.o. Rogatec, s površino 57,90 m², vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 389, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih in napravah stavbe. Stanovanje se nahaja v stanovanjsko-poslovnem objektu na naslovu Trg 12 v Rogatcu
in obsega kuhinjo 13,64 m2, sobo 33,99 m2,
kopalnico 3,75 m2 in klet 6,53 m2. Stanovanju, ki se prodaja, pripada tudi drvarnica
v velikosti 21,94 m2 na parc. št. 250.S, k.o.
Rogatec. Stanovanje je prosto. Etažna lastnina ni vzpostavljena.
V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se objekt nahaja v območju
z oznako MS – SC1, to je območje urbanih
središč, namenjeno opravljanju osebnih storitev, trgovskih dejavnosti, hotelskih in podobnih storitev ter stanovanjski dejavnosti.
Stanovanjsko-poslovni objekt se nahaja v območju trškega jedra Rogatec, ki je
v skladu z Odlokom o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec (Uradni list RS,
št. 75/96) razglašen kot kulturni spomenik.
Vsak gradbeni poseg v prostorih in na zunanjščini stavbe je potrebno izvajati v skladu
s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje:
pod točko 2 a) je 72.250,00 €, najnižji
znesek višanja pa 400,00 €;
pod točko 2 b) je 28.000,00 €, najnižji
znesek višanja pa 400,00 €.
5. 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
varščino.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremič-

Št.

nin, stroške notarske overitve pogodbe ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Občini Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, v sejni sobi v pritličju in sicer
v torek, 18. 11. 2008, z začetkom ob 9. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine, ki znaša 10% od izklicne
cene, se glasi za nepremičnino pod točko
2 a) na znesek 7.250,00 €, pod točko 2 b)
na znesek 2.800,00 € in se plača na podračun Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec,
št. 01307-0100004165, z navedbo namena
nakazila: »varščina - javna dražba, poslovni
prostori - Trg 13« oziroma »varščina - javna
dražba, stanovanje št. 1- Trg 12«
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe.
Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni
dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje do ponedeljka, 18. 11. 2008 do 15.
ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba – Poslovni prostori« oziroma
»Ne odpiraj, javna dražba – Stanovanje št.
1«, na naslov Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera
mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja
dokazila:
– potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega
registra za samostojne podjetnike, star največ 3 mesece; potrdilo o državljanstvu, če
gre za fizične osebe;
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, ki
se mora nanašati na predmet javne dražbe,
pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– osebno izkaznico oziroma kopijo le-te
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
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– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko.
Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravočasne prijave.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku. Za posamičen predmet prodaje je pri
javni dražbi prisoten tisti, ki le-tega draži. Če
draži tudi drugi predmet prodaje, je prisoten
še za dražitev slednjega, v nasprotnem primeru zapusti prostor.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo
eden, se javna dražba kljub temu opravi, če
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene.
Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07).
Javno dražbo vodi predsednik komisije,
ki jo za ta namen imenuje župan.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Podrobnejši podatki v zvezi s prijavo
in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so na voljo pri Klavdiji Križanec, Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. št. 03/812-10-28, e-pošta: obcina.rogatec.klavdija@siol.net.
Javna dražba je objavljena tudi na spletni strani Občine Rogatec, na naslovu: http://
www.rogatec.net
11. Ustavitev postopka: komisija lahko
s soglasjem župana, do sklenitve pravnega
posla, postopek javne dražbe ustavi, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
		
Občina Rogatec
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Razpisi delovnih mest
Št. 88/2008
Ob-8925/08
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3 in 65/08, v nadaljevanju: ZJU), objavlja Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica, javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
direktorja Občinske uprave Občine
Pesnica, ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali
z magisterijem,
– 6 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– funkcionalno znanje upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
Od kandidata se pričakuje tudi, da ima
organizacijske, vodstvene in komunikacijske
sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanja področja, za katerega kandidira in
poznavanje upravnega poslovanja.
Kandidat mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena ZJU.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– 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,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Pesnica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat
opravil),
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis ter navedbo formalne izobrazbe in
drugih znanj in veščin, ki jih je pridobil.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje dela v občinski upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– oblikovanje sistemskih rešitev in drugih
najzahtevnejših gradiv,

– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih dokumentov,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– priprava splošnih aktov občine,
– priprava pogodb,
– opravljanje drugih nalog po pooblastilu
ali nalogu župana ter programom dela.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv skladno
z določili ZJU.
Funkcionalno znanje upravnega vodenja
in upravljanja kadrovskih virov se pridobi
v petnajstih mesecih, od dneva imenovanja
na položaj.
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. 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.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 5
let, s polnim delovnim časom.
Potrdila oziroma soglasje za pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi
izjavami do 15. 11. 2008 na naslov: Občina
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica, s pripisom: »Javni natečaj – direktor Občinske uprave Občine Pesnica«. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina.pesnica@pesnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije je mogoče dobiti pri Karmen
Kotnik, tel. 02/654-23-38, e naslov: karmen.kotnik@pesnica.si.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Pesnica
Št. 110-278/2008-03110
Ob-8926/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 424/2008
Ob-8927/08
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo
(Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli,
uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur.
l. RS, št. 57/07), prosta delovna mesta:
kuharica/kuhar za določen čas s polnim delovnim časom.
Začetek dela 17. november 2008.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s potrdilom iz kazenske evidence sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
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Št. 110-283/2008
Ob-8996/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/2007 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Oddelku za gospodarsko sodstvo na Višjem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-27/2008
Ob-9000/08
Na podlagi 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93) in 34. člena Odloka o ustanovitvi in
organiziranju Javnega podjetja Komunalno
podjetje Vrhnika (Uradni list RS, št. 98/08)
komisija za izvedbo javnega natečaja za
direktorja JP KPV d.o.o., ki jo je s sklepom
imenoval skupni organ, ki ga sestavljajo župani Občine Vrhnika, Občine Borovnica in
Občine Log - Dragomer, objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktorja javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka
neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovno-pravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima najmanj visokošolsko izobrazbo;
2. ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih
delovnih mestih;
3. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in so-
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cialno varnost, zoper pravni promet, zoper
upravljanje družbenih sredstev in naravna
bogastva ter zoper družbeno in zasebno
premoženje, in sicer za obdobje petih let po
pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot
dve leti po prestani kazni zapora;
4. da osebi ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, in sicer za
čas trajanja prepovedi;
5. in da oseba, če je bila član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bila pravnomočno obsojena na plačilo
odškodnine upnikom po 19. členu Zakona
o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za
obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.
Od kandidata se pričakuje tudi, da ima
organizacijske, vodstvene in komunikacijske
sposobnosti, sposobnosti timskega dela,
poznavanje področja, za katerega kandidira ter osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 4
let, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Prijavi na javni natečaj za delovno mesto
direktorja javnega podjetja morajo kandidati
priložiti kratek življenjepis, navedbo formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin ter
priložiti še:
1. fotokopijo dokazila o izobrazbi,
2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
3. izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno
premoženje;
4. izjava kandidata, da mu ni bil izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
5. izjava kandidata, da če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, ni bil pravnomočno obsojen na
plačilo odškodnine upnikom po 19. členu
Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in
sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje komisiji za izvedbo javnega natečaja pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence in;
7. program razvoja javnega podjetja.
Pri programu razvoja javnega podjetja
je kandidat dolžan priložiti tudi kratek povzetek programa razvoja za predstavitev na
občinskih svetih občin ustanoviteljic. Viri za
izdelavo programa so Odlok o ustanovitvi in
organiziranju Javnega podjetja Komunalno
podjetje Vrhnika, kot tudi letni plani in poročila KPV zadnjih treh let ter ostali odloki in
operativni programi s področja gospodarskih javnih služb v občinah ustanoviteljicah,
Strategija razvoja Občine Vrhnika in drugi.
Gradiva so dostopna na spletnih straneh
občin ustanoviteljic, Komunalnega podjetja
Vrhnika ali pri Maji Gnidovec.
Naloge, ki jih opravlja direktor javnega
podjetja so naslednje:
1. organizira in vodi delovni proces;
2. predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja
javnega podjetja;
3. sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in programa razvoja;
4. izvršuje sklepe skupščine javnega
podjetja;
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5. daje poročilo o rezultatih poslovanja
po letnem in periodičnem obračunu;
6. zagotavlja zakonitost dela javnega
podjetja s pravico zadržanja sklepov sveta
delavcev oziroma drugega organa, če je
z njimi kršen zakon ali splošni akt;
7. izdaja posamične akte in pravilnike, ki
urejajo delo in poslovanje javnega podjetja;
8. določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev;
9. odloča o nagradah in pohvalah delavcem;
10. predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili;
11. sklepa pogodbe, podpisuje poslovne
akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja;
12. na predlog strokovnih služb podjetja določa cene za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti;
13. pripravlja predloge za statusne
spremembe in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično tehnoloških
postopkih;
14. opravlja druge naloge, določene
z zakonom, tem odlokom in drugimi akti
javnega podjetja ter sklepi skupščine in
ustanoviteljic.
Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov,
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
pogoje za imenovanje.
V izbirnem postopku se bo izbiralo najustreznejšega kandidata na podlagi naslednjih kriterijev:
– poznavanje področja dela v javnih
podjetjih (organiziranje in vodenje podjetja,
poznavanje temeljev razvojne in poslovne
politike, programa razvoja podjetja),
– poznavanje predpisov na področju
dela, ki jih opravlja KPV d.o.o.,
– ustreznost programa razvoja,
– poznavanje pravne ureditve sistema
delovanja lokalne in državne uprave,
– drugo (vodstvene, organizacijske, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje upravnega poslovanja),
– in drugih okoliščin, ki so pomembne
za izbiro.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v roku 30 dni od objave javnega natečaja
oziroma do 30. 11. 2008 na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
v zaprti kuverti s pripisom »Javni natečaj
za direktorja javnega podjetja Komunalno
podjetje Vrhnika«. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: maja.gnidovec@vrhnika.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije
je mogoče dobiti pri mag. Maji Gnidovec, na
tel. 01/755-54-15.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Vrhnika
Št. 110-284/2008
Ob-9002/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
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– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
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.
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Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-285/2008
Ob-9003/08
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.
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
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Druge objave
Št. 478-262/2008-2
Ob-8997/08
Popravek
Ministrstvo za obrambo RS, podaja popravek javne ponudbe objavljene v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 101 z dne
24. 10. 2008, Ob-8905/08, pod zaporedno
št. A2, ki bi se moral pravilno glasiti:
1. Trisobno 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: 84.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 4. 11. 2008 od 8.
do 9. ure.
Ministrstvo za obrambo
Št. 662-3/2008

Ob-9016/08
Popravek
Zavod za gozdove Slovenije objavlja
popravek razpisa, objavljanega v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 17. 10. 2008,
pod rubriko druge objave, št. 662-3/2008,
Ob-8585/08 pod naslovom »javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin, v katerem
se zadnji odstavek c) razdelka 1. točke razpisa spremeni tako, da glasi: »Sprejemljiva
dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod razdelkom c) je
stanovanjska dejavnost.«
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 007-16/2008/19
Ob-9005/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev sodnega izvedenca in sodnega cenilca:
1. Franka Ozbič se razreši kot sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje
kmetijstvo – vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, z dnem 17. 10. 2008,
2. Andrej Vihtelič se razreši kot sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva – visoke gradnje, zaključna dela, z dnem 21. 10. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8936/08
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07) ter po
pooblastilu Tekaško – smučarskega kluba
Idrija, Ul. zmage 30, Idrija in Komisije Ministrstva za šolstvo znanost in šport komisije
za vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja, objavlja
javno povabilo k zbiranju ponudb
za odkup teptalnega stroja
1. Predmet prodaje je: teptalni stroj za
sneg, znamke Prinoth, tip 200, tov. št. motorja: 6708379, z nagibnim plugom, frezo
s hidravličnim pogonom ter nastavkom za
tekaške proge.
2. Izhodiščna tržna cena je 14.700,00
EUR in je določena v skladu s Cenilnim
poročilom, ki ga je izdelal Ivan Žitnik, univ.

dipl. inž. str., Ul. borca Petra 12, Ljubljana,
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev
in opreme imenovan od Temeljnega sodišča
v Ljubljani in s certifikatom št. 12, Slovenskem inštitutu za revizijo kot preizkušeni
ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za nakup teptalnega stroja za sneg, znamke Prinoth, tip 200«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št. 18 3311-7141998. Uspelemu ponudniku
se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne
brezobrestno v roku 10 dni po preteku roka
za zbiranje ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo premičnine in ponujeni znesek.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji premičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po
poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujene
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Uradni list RS, št.
12/03).
10. Prodajna pogodba bo predložena
v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih,
kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan
z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
11. Izročitev in prenos predmeta pogodbe se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
12. DDV, stroške overovitve pogodbe,
eventualne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu:

Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, Ljubljana, Martin Kreč,
tel. 01/23-48-618. Ogled je mogoč po dogovoru.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-9011/08
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94, 22/00-ZJS in 59/01), 4. člena
Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), četrtega odstavka 1. člena Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr.
in 134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov (Uradni list RS, št.
16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje razvoja scenarijev
(igranih, animiranih, dokumentarnih
filmov) za leto 2009
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je
sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2009.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj 60.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (v
nadaljnjem besedilu: Filmski sklad) na tem
javnem pozivu se lahko v skladu s pogoji
poziva potegujejo pravne in fizične osebe
– (so)avtorji oziroma (so)pisci scenarijev (t.i.
predlagatelji), ki:
– imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji, kar se izkazuje z izpiskom
iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali veljavnim osebnim dokumentom;
– so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti, kar se izkazuje z zgodovinskim izpiskom iz sodnega registra ali
javnopravne evidence AJPES (ta pogoj ne
velja za fizične osebe – (so)avtorje oziroma
(so)pisce scenarijev);
– imajo na dan prijave na javni poziv
izpolnjene vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada, kar se izkazuje s podpisano izjavo predlagatelja, ki
je sestavni del dokumentacije tega poziva,
pri čemer si Filmski sklad pridržuje pravico
po uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih
obveznosti predlagatelja.
Predlagatelj lahko na pozivu kandidira
z razvojem scenarija igranega, animiranega
ali dokumentarnega projekta, ki zajema delo
na že izdelanem osnutku scenarija v dolži-
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ni najmanj 40 strani za celovečerne igrane
filmske projekte in najmanj 15 strani za vse
ostale filmske projekte. Delo na osnutku
scenarija obsega pridobivanje avtorskih pravic na podlagi obstoječega dela ali biografij,
predelavo obstoječega dela, izdelavo in dodelavo dialogov, pridobivanje arhivskega in
drugega materiala (dokumentov), strokovno
svetovanje in stroške prevodov.
Za sofinanciranje razvoja scenarijev lahko kandidira in pridobi sredstva scenarij (v
nadaljevanju: projekt), ki bo izdelan (tudi)
v slovenskem jeziku.
Predlagani projekt ne sme biti namenjen
marketingu in/ali ekonomski propagandi in
mora biti izveden v letu 2009.
Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
pozivu za sredstva Filmskega sklada.
Predlagatelj lahko kandidira za sredstva
s scenarijem, ki je že kandidiral za sredstva
Filmskega sklada, pa ni bil izbran v sofinanciranje, ne glede na to, kdo ga je predlagal. V tem primeru mora predlagatelj pisno
obrazložiti spremembe scenarija oziroma
projekta glede na prvo prijavo na natečaj
Filmskega sklada. Če je bilo sofinanciranje
scenarija že dvakrat zavrnjeno, ga lahko
Filmski sklad na tem javnem pozivu zavrne
brez obrazložitve.
Filmski sklad ne bo financiral tistih stroškov dela na scenariju, ki so financirani na
drugi pravni podlagi ali s strani drugega financerja.
Predlagatelj je ob prijavi projekta dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku:
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja izpolnjeni, podpisani in žigosani prijavni obrazec;
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja ali druge predvidene osebe
izpolnjene, podpisane in žigosane obvezne
izjave;
– zgodovinski izpisek iz sodnega registra
ali javnopravne evidence AJPES ali drugega javnega registra, iz katerega so razvidni
podatki o sedežu, registraciji dejavnosti in
zakonitih oziroma pooblaščenih zastopnikih
predlagatelja (izpisek ne sme biti na dan
prijave starejši od 3 mesecev);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče (obvezen samo za fizične osebe);
– dokazila scenarista(ov) (biografija
scenarista(ov), realizirani filmski projekti
(scenarij), sodelovanje na filmskih festivalih, prejete nagrade na festivalih, drugo delo
na področju scenaristike);
– sinopsis (1-2 strani);
– treatment (do 15 strani; ideja projekta
in jasen povzetek zgodbe; krajši opis glavnih likov);
– osnutek scenarija (najmanj 40 strani
za celovečerne projekte oziroma najmanj
15 strani za vse ostale projekte);
– finančni načrt razvoja scenarija;
– terminski načrt razvoja scenarija.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
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med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv
se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje
javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog
pogodbe o sofinanciranju.
4. Posredovanje vlog
Predlagatelji lahko na javnem pozivu sodelujejo z neomejenim številom projektov,
pri čemer vsak posamezni projekt predstavlja posebno, ločeno vlogo in mora biti kot
takšen oddan v posebni ovojnici, ločen od
ostalih projektov, s katerimi predlagatelj kandidira na pozivu.
Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in
žigosana s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako
pravilno ter v celoti izpolnjeni.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
na naslov Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljub
ljana, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj
– vloga za javni poziv za sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih, animiranih, dokumentarnih filmov) za leto 2009«, do 30. 10.
2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena poštna pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba predlagatelja projekta:
ime in naslov predlagatelja.
Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki:
– ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo
vložene po datumu 30. 10. 2009, oziroma
bodo po tem datumu oddane na pošti kot
priporočena pošiljka);
– jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j.
če na dokumentih, kjer je to z besedilom poziva zahtevano, ne bo podpisan pooblaščeni
zastopnik predlagatelja ali bo vlogo vložila
oseba, ki nima sedeža oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji ali ni v Republiki
Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
ali nima na dan prijave na poziv izpolnjenih
vseh pogodbenih in finančnih obveznosti do
Filmskega sklada);
– bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane,
sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahtevami poziva, oziroma ne bodo vsebovale
vseh predpisanih dokumentov in prilog ali
bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami
poziva).
5. Merila in kriteriji
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo.
Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in odprl pristojni uslužbenec Filmskega
sklada glede na vrstni red njihovega prispetja. Po vrstnem redu prispetja bodo vloge
obravnavale tudi strokovno – programska
komisija, strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale
tudi ustreznost finančnega načrta projekta

in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada.
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezni
kriterij.
Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja scenarijev za igrane in animirane filme bo strokovna komisija upoštevala
naslednje kriterije:
– vsebinska izvirnost in potencial tematike – do 40 točk;
– aktualnost za slovenski/ evropski/ drug
mednarodni kulturni prostor – do 15 točk;
– prepričljivost in komunikativnost zgodbe in glavnih likov (ali likovne zasnove pri
animiranem filmu) – do 35 toč;
– prepričljivost dialogov – do 10 točk.
Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja scenarijev za dokumentarne
filme bo strokovna komisija upoštevajo naslednje kriterije:
– vsebinska izvirnost in potencial tematike – do 40 točk;
– aktualnost za slovenski/ evropski/ drug
mednarodni kulturni prostor – do 20 točk;
– prepričljivost in komunikativnost pripovedne strukture – do 40 točk.
Maksimalno dosegljivo število točk 100.
Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk
oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Filmski sklad v skladu s predpisi sofinancira na
podlagi drugih javnih natečajev ali na drugih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski
sklad skladno s svojim poslanstvom sploh
ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega
javnega poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni z najmanj 60 točkami
po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpoložljivih
sredstev Filmskega sklada.
6.
Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev in čas trajanja poziva
Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Filmski sklad dodelil posameznemu projektu, je
15.000 EUR. Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana
v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2009.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1
leto od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma do
zaključka javnega poziva.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1
leto od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma do
zaključka javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so:
1. Prvo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 22. 12.
2008. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 12. 12. 2008.
2. Drugo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 1. 6.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
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bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 25. 5. 2009.
3. Tretje zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 9. 11.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 30. 10. 2009.
7. Sklenitev pogodbe
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega javnega poziva sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo
sklenjena predvidoma v roku 30 dni po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer si
Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti
odločbo v delu, ki se nanaša na dodelitev
sredstev, če se po sprejetju v sofinanciranje
ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi
za sofinanciranje projekta.
8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel.
01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad
Ob-9012/08
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01), 4. člena
Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), četrtega odstavka 1. člena Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr.
in 134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov (Uradni list RS, št.
16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje razvoja projektov
(igranih, animiranih, dokumentarnih
filmov) za leto 2009
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je
sofinanciranje razvoja projektov (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2009.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj 140.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Filmski sklad) na tem javnem
pozivu se lahko v skladu s pogoji poziva
potegujejo pravne in fizične osebe (t.i. predlagatelji), ki:
– imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji, kar se izkazuje z izpiskom
iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali veljavnim osebnim dokumentom;
– so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti, kar se izkazuje z zgodovinskim izpiskom iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES;
– imajo na dan prijave na javni poziv
izpolnjene vse pogodbene in finančne ob-
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veznosti do Filmskega sklada, kar se izkazuje s podpisano izjavo predlagatelja, ki
je sestavni del dokumentacije tega poziva,
pri čemer si Filmski sklad pridržuje pravico
po uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih
obveznosti predlagatelja.
Predlagatelj lahko na pozivu kandidira
z razvojem igranega, animiranega ali dokumentarnega projekta, ki zajema delo na
scenariju (pridobivanje avtorskih pravic na
podlagi obstoječega dela ali biografij, predelava obstoječega dela, izdelava in dodelava dialogov, pridobivanje arhivskega in
drugega materiala (dokumentov), zvočnih
ter slikovnih zapisov, strokovno svetovanje,
stroški agentov in stroški prevodov), iskanje
snemalnih lokacij (ogled lokacij, takse, posnetki lokacij, rezervacija lokacij), izdelavo
video treatmenta ali vzorca animacije, prezentacijo in marketing projekta ter strokovno
svetovanje v fazi razvoja projekta. Filmski
sklad ne bo financiral tistih stroškov dela na
scenariju, ki jih je že financiral na podlagi
drugega javnega natečaja, ne glede na to,
ali je sredstva za razvoj scenarija pridobila
druga oseba in ali je scenarij pridobil sredstva Filmskega sklada pod drugim naslovom. Filmski sklad prav tako ne bo financiral
tistih stroškov dela na scenariju in razvoju
projekta, ki so financirani na drugi pravni
podlagi ali s strani drugega financerja.
Za sofinanciranje razvoja projektov lahko
kandidira in pridobi sredstva projekt v slovenskem jeziku, v katerem bo skupni slovenski delež dosegel minimalno 50% predračunske vrednosti projekta in v katerem
udeležba slovenskih glavnih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov dosega minimalno 50%.
Predlagani projekt ne sme biti namenjen
marketingu in/ali ekonomski propagandi in
mora biti izveden v letu 2009.
Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
pozivu za sredstva Filmskega sklada.
Predlagatelj lahko kandidira za sredstva
s projektom, ki je že kandidiral za sredstva
Filmskega sklada, pa ni bil izbran v sofinanciranje, ne glede na to, kdo ga je predlagal
in pod kakšnim naslovom. V tem primeru
mora predlagatelj pisno obrazložiti spremembe projekta glede na prvo prijavo na
natečaj Filmskega sklada. Če je bilo sofinanciranje razvoja projekta že dvakrat zavrnjeno, ga lahko Filmski sklad na tem javnem
pozivu zavrne brez obrazložitve.
Predlagatelj je ob prijavi projekta dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku:
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja izpolnjeni, podpisani in žigosani prijavni obrazec;
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja ali druge predvidene osebe
izpolnjene, podpisane in žigosane obvezne
izjave;
– zgodovinski izpisek iz sodnega registra
ali javnopravne evidence AJPES ali drugega javnega registra, iz katerega so razvidni
podatki o sedežu, registraciji dejavnosti in
zakonitih oziroma pooblaščenih zastopnikih
predlagatelja (izpisek ne sme biti na dan
prijave starejši od 3 mesecev);
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– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče (obvezen samo za fizične osebe);
– obrazec BON-1/P (za gospodarske
družbe), oziroma podatki iz bilance uspeha
in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki
jih potrdi pooblaščena oseba (za samostojne podjetnike, zavode);
– potrdilo banke, ki vodi predlagateljev
transakcijski račun, da ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo ne sme biti na
dan prijave starejše od 2 mesecev);
– finančni načrt razvoja projekta z natančno opredelitvijo deležev producentov
ter financerjev in dokazili o višini vloženih
sredstev (pisma o potrditvi, (pred)pogodbe,
odločbe);
– terminski načrt razvoja projekta z opredelitvijo posameznih del na razvoju;
– sinopsis (1-2 strani);
– treatment (do 15 strani; ideja projekta
in jasen povzetek zgodbe; krajši opis glavnih likov);
– scenarij (najmanj 45 strani za celovečerne projekte oziroma najmanj 20 strani za
vse ostale projekte);
– režijska vizija (do 2 strani; stil, struktura, vizualni elementi);
– vzorec animacije (obvezen samo za
animirane projekte);
– stroryboard (obvezen samo za animirane filme);
– (pred)pogodbe z izvajalci in avtorji, ki
sodelujejo pri razvoju projekta;
– biografija režiserja(ev) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– biografija scenarista(ov) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– biografija producenta z referencami in
dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov (kinematografska
in televizijska distribucija), potrjenimi s strani
distributerjev.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv
se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje
javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog
pogodbe o sofinanciranju.
4. Posredovanje vlog
Predlagatelji lahko na javnem pozivu sodelujejo z neomejenim številom projektov,
pri čemer vsak posamezni projekt predstavlja posebno, ločeno vlogo in mora biti kot
takšen oddan v posebni ovojnici, ločen od
ostalih projektov, s katerimi predlagatelj kandidira na pozivu.
Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in
žigosana s strani pooblaščenega zastopnika
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predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako
pravilno ter v celoti izpolnjeni.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
na naslov Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljub
ljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– vloga za javni poziv 2009 za sofinanciranje razvoja projektov (igranih, animiranih in
dokumentarnih filmov) do 30. 10. 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena poštna pošiljka v zapečatenem
ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja projekta: ime in naslov
predlagatelja.
Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki:
– ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo
vložene po datumu 30. 10. 2009, oziroma
bodo po tem datumu oddane na pošti kot
priporočena pošiljka);
– jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j.
če na dokumentih, kjer je to z besedilom poziva zahtevano, ne bo podpisan pooblaščeni
zastopnik predlagatelja ali bo vlogo vložila
oseba, ki nima sedeža oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji ali ni v Republiki
Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
ali nima na dan prijave na poziv izpolnjenih
vseh pogodbenih in finančnih obveznosti do
Filmskega sklada);
– bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane,
sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahtevami poziva, oziroma ne bodo vsebovale
vseh predpisanih dokumentov in prilog ali
bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami
poziva).
5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo.
Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in odprl pristojni uslužbenec Filmskega
sklada glede na vrstni red njihovega prispetja. Po vrstnem redu prispetja bodo vloge
obravnavale tudi strokovno – programska
komisija, strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale
tudi ustreznost finančnega načrta projekta
in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada.
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezni
kriterij.
Pri ocenjevanju projektov bosta strokovno – programska komisija in strokovna služba Filmskega sklada upoštevali naslednje
kriterije:
– vsebinska zasnova in potencial projekta – do 40 točk;
– aktualnost za slovenski/evropski/ drug
mednarodni kulturni prostor – do 10 točk;
– dosežki in izkušenost režiserja in scenarista, glede na dosedanje realizirane filmske projekte, udeležbo in nagrade na filmskih festivalih – do 30 točk;
– strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na filmskih festivalih
ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost družbe producenta – do 20 točk.
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Maksimalno dosegljivo število točk je
100.
Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk
oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Filmski sklad v skladu s predpisi sofinancira na
podlagi drugih javnih natečajev ali na drugih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski
sklad skladno s svojim poslanstvom sploh
ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega
javnega poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni z najmanj 65 točkami
po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpoložljivih
sredstev Filmskega sklada.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Filmski sklad dodelil posameznemu projektu, je
35.000 EUR. Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana
v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2009.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1
leto od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma do
zaključka javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so:
1. Prvo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 22. 12.
2008. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 12. 12. 2008.
2. Drugo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 1. 6.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 25. 5. 2009.
3. Tretje zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 9. 11.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 30. 10. 2009.
7. Sklenitev pogodbe
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega javnega poziva sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo
sklenjena predvidoma v roku 30 dni po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer si
Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti
odločbo v delu, ki se nanaša na dodelitev
sredstev, če se po sprejetju v sofinanciranje
ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi
za sofinanciranje projekta.
8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel.
01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si
Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad
Ob-9013/08
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94, 22/00-ZJS in 59/01), 4. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02),
četrtega odstavka 1. člena ter 43. člena
Splošnih pogojev poslovanja Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04,

95/04 – popr. in 134/06), 101. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
93/05) ter Pravilnika o merilih in kriterijih za
izbor projektov in programov (Uradni list RS,
št. 16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje akcij festivalov in
prireditev v letu 2009
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je
sofinanciranje akcij festivalov in prireditev
v letu 2009.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj 100.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Filmski sklad) na tem javnem
pozivu se lahko v skladu s pogoji poziva
potegujejo pravne in fizične osebe (t.i. predlagatelji), ki:
– imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji, kar se izkazuje z izpiskom
iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali veljavnim osebnim dokumentom;
– so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti, kar se izkazuje z zgodovinskim izpiskom iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES;
– imajo na dan prijave na javni poziv
izpolnjene vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada, kar se izkazuje s podpisano izjavo predlagatelja, ki
je sestavni del dokumentacije tega poziva,
pri čemer si Filmski sklad pridržuje pravico
po uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih
obveznosti predlagatelja.
Predlagatelj lahko na pozivu kandidira
z naslednjima vrstama projektov:
– izvedba festivala (večdnevna organizirana prireditev, ki omogoča pregled dosežkov na filmskem področju);
– izvedba prireditve s filmskega področja (javni dogodek, organiziran z namenom
predstavitve filmske ustvarjalnosti širši javnosti, kot so npr. razstava filmskih del, retrospektiva, organizirane delavnice s področja
filmskega ustvarjanja, predstavitev dejavnosti s področja filmskega založništva).
Predlagani projekt ne sme biti namenjen
marketingu in/ali ekonomski propagandi in
mora biti izveden na območju Republike
Slovenije v letu 2009. Projekt je lahko izveden tudi zunaj območja Republike Slovenije,
če je prvenstveno namenjen spodbujanju
slovenske kulture ter umetniške ustvarjalnosti.
Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
pozivu za sredstva Filmskega sklada.
Filmski sklad ne bo financiral tistih stroškov projekta, ki so financirani na drugi
pravni podlagi ali s strani drugega financerja/sponzorja/donatorja.
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Predlagatelj je ob prijavi projekta dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku:
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja izpolnjeni, podpisani in žigosani prijavni obrazec;
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja ali druge predvidene osebe
izpolnjene, podpisane in žigosane obvezne
izjave;
– zgodovinski izpisek iz sodnega registra
ali javnopravne evidence AJPES ali drugega javnega registra, iz katerega so razvidni
podatki o sedežu, registraciji dejavnosti in
zakonitih oziroma pooblaščenih zastopnikih
predlagatelja (izpisek ne sme biti na dan
prijave starejši od 3 mesecev);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče (obvezen samo za fizične osebe);
– vsebinski opis oziroma koncept projekta, z razlago kulturno – umetniških ciljev;
– predhodne reference izvajalca oziroma
nosilca projekta (biografija izvajalca oziroma
nosilca projekta, navedba že izvedenih programov in projektov, priporočila strokovne
javnosti, strokovni odzivi na programe in
projekte izvajalca v preteklih letih, navedba
prejetih nagradah in obiskovalcev na dosedanjih realiziranih programih in projektih);
– finančni načrt projekta, z navedbo virov
financiranja;
– ocena predvidenega prihodka od prodaje vstopnic;
– potrditvena pisma, odločbe ali
(pred)pogodbe, iz katerih so razvidni drugi
sofinancerji/sponzorji/donatorji in višina njihovega financiranja;
– (pred)pogodbe z izvajalci in avtorji, ki
sodelujejo pri izvedbi projekta.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv
se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje
javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog
pogodbe o sofinanciranju.
4. Posredovanje vlog
Predlagatelji lahko na javnem pozivu sodelujejo z neomejenim številom projektov,
pri čemer vsak posamezni projekt predstavlja posebno, ločeno vlogo in mora biti kot
takšen oddan v posebni ovojnici, ločen od
ostalih projektov, s katerimi predlagatelj kandidira na pozivu.
Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in
žigosana s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako
pravilno ter v celoti izpolnjeni.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
na naslov Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljub
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ljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– vloga za javni poziv 2009 za sofinanciranje akcij festivalov in prireditev do 30. 10.
2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena poštna pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba predlagatelja projekta:
ime in naslov predlagatelja.
Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki:
– ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo
vložene po datumu 30. 10. 2009, oziroma
bodo po tem datumu oddane na pošti kot
priporočena pošiljka);
– jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j.
če na dokumentih, kjer je to z besedilom poziva zahtevano, ne bo podpisan pooblaščeni
zastopnik predlagatelja ali bo vlogo vložila
oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji
ali ni v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti ali nima na dan prijave na
poziv izpolnjenih vseh pogodbenih in finančnih obveznosti do Filmskega sklada);
– bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane,
sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahtevami poziva, oziroma ne bodo vsebovale
vseh predpisanih dokumentov in prilog ali
bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami
poziva).
5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo.
Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in
odprl pristojni uslužbenec Filmskega sklada
glede na vrstni red njihovega prispetja. Po
vrstnem redu prispetja bodo vloge obravnavale tudi strokovno – programska komisija,
strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale tudi ustreznost finančnega načrta projekta in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada.
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezni
kriterij.
Pri ocenjevanju projektov bo strokovno
– programska komisija upoštevala naslednje kriterije:
– ocena vsebinske vrednosti koncepta
projekta – do 40 točk;
– predhodne reference izvajalca oziroma
nosilca projekta – do 20 točk;
– vzpodbujanje pluralnosti izraza avdiovizualne kulture – do 20 točk;
– vzpodbujanje specifične regionalne
usmerjenosti projekta – do 20 točk.
Maksimalno dosegljivo število točk je
100.
Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk
oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Filmski sklad v skladu s predpisi sofinancira na
podlagi drugih javnih natečajev ali na drugih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski
sklad skladno s svojim poslanstvom sploh
ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega
javnega poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni z najmanj 60 točkami
po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega skla-
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da ter ob upoštevanju višine razpoložljivih
sredstev Filmskega sklada.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Filmski sklad dodelil posameznemu projektu, je
35.000 EUR. Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana
v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2009.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1
leto od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma do
zaključka javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so:
1. Prvo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 19. 12.
2008. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 12. 12. 2008.
2. Drugo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 15. 5.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 25. 5. 2009.
3. Tretje zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 6. 11.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 30. 10. 2009.
7. Sklenitev pogodbe
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega javnega poziva sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo
sklenjena predvidoma v roku 30 dni po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer si
Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti
odločbo v delu, ki se nanaša na dodelitev
sredstev, če se po sprejetju v sofinanciranje
ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi
za sofinanciranje projekta.
8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel.
01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si
Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad
Ob-9014/08
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01), 4. člena
Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), četrtega odstavka 1. člena Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr.
in 134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov (Uradni list RS, št.
16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje realizacije projektov
srednjemetražnih in kratkih igranih,
dokumentarnih in animiranih filmov za
leto 2009
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
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1. Predmet poziva: predmet javnega
poziva je sofinanciranje realizacije projektov srednjemetražnih in kratkih igranih,
dokumentarnih in animiranih filmov za leto
2009.
2. Okvirna skupna vrednost razpisanih
sredstev je skupaj: 300.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva
Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Filmski sklad) na tem javnem
pozivu se lahko v skladu s pogoji poziva
potegujejo pravne in fizične osebe (t.i. predlagatelji), ki:
– imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji, kar se izkazuje z izpiskom
iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali veljavnim osebnim dokumentom;
– so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti, kar se izkazuje z zgodovinskim izpiskom iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES;
– imajo na dan prijave na javni poziv
izpolnjene vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada ter Filmskega
studia Viba film Ljubljana, kar se izkazuje
s podpisano izjavo predlagatelja, ki je sestavni del dokumentacije tega poziva, pri
čemer si Filmski sklad pridržuje pravico po
uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih obveznosti predlagatelja.
Za sofinanciranje projektov lahko kandidira in pridobi sredstva slovenski producent
s projektom v slovenskem jeziku, kjer bo
skupni slovenski delež dosegal minimalno
50% predračunske vrednosti projekta in
v katerem udeležba slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov dosega minimalno 50%.
Realizacija filma obsega produkcijo filma, ki se začne s prvim snemalnim dnem,
post produkcijo filma, ki se konča z izdelavo
finalne kopije filma in drugih ustreznih materialov za predvajanje, festivalsko promocijo
ter kinematografsko distribucijo filma.
Filmski sklad ne bo financiral stroškov
dela na scenariju in/ali razvoju projekta, če
je razvoj scenarija in/ali razvoj projekta že
financiral na podlagi drugega javnega natečaja, ne glede na to, ali je sredstva za razvoj
scenarija oziroma razvoj projekta pridobila
druga oseba in ali je scenarij oziroma projekt pridobil sredstva Filmskega sklada pod
drugim naslovom. Filmski sklad prav tako
ne bo financiral tistih stroškov dela na scenariju, razvoju in realizaciji projekta, ki so
financirani na drugi pravni podlagi ali s strani
drugega financerja.
Srednjemetražni film je film, ki je posnet
v času enakovrednem posnetku 1200 do
1900 m na 35 mm filmskem traku oziroma
v dolžini od 44 do 70 minut.
Kratki film je film, ki je posnet v času
krajšem od enakovrednega posnetka srednjemetražnega filma, oziroma največ 44
minut.
Predlagani projekt ne sme biti namenjen
marketingu in/ali ekonomski propagandi in
mora biti izveden v letu 2009/2010.
Predlagatelj ne sme kandidirati s projekti
očitno pornografske narave, s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti, ki očitno
žalijo človeško dostojanstvo.
Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s po-
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dročja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
Predlagatelj lahko kandidira za sredstva
s projektom, ki je že kandidiral za sredstva
Filmskega sklada, pa ni bil izbran v sofinanciranje, ne glede na to, kdo ga je predlagal
in pod kakšnim naslovom. V tem primeru
mora predlagatelj pisno obrazložiti spremembe projekta glede na prvo prijavo na
natečaj Filmskega sklada. Če je bilo sofinanciranje projekta že dvakrat zavrnjeno, ga
lahko Filmski sklad na tem javnem pozivu
zavrne brez obrazložitve.
Predlagatelj je ob prijavi projekta dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku ali v overjenem
prevodu v slovenski jezik:
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja izpolnjeni, podpisani in žigosani prijavni obrazec;
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja ali druge predvidene osebe
izpolnjene, podpisane in žigosane obvezne
izjave;
– zgodovinski izpisek iz sodnega registra
ali javnopravne evidence AJPES ali drugega javnega registra, iz katerega so razvidni
podatki o sedežu, registraciji dejavnosti in
zakonitih oziroma pooblaščenih zastopnikih
predlagatelja (izpisek ne sme biti na dan
prijave starejši od 3 mesecev);
– veljavni osebni dokument (obvezen
samo za fizične osebe);
– obrazec BON-1/P (za gospodarske
družbe), oziroma podatki iz bilance uspeha
in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki
jih potrdi pooblaščena oseba (za samostojne podjetnike, zavode);
– potrdilo banke, ki vodi predlagateljev
transakcijski račun, da ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo ne sme biti na
dan prijave starejše od 2 mesecev);
– finančni načrt projekta z natančno opredelitvijo deležev producentov ter financerjev
in dokazili o višini vloženih sredstev (pisma
o potrditvi, (pred)pogodbe, odločbe);
– načrt promocije filma (zlasti z navedbo
festivalov in ostalih prireditev, kjer se projekt
namerava prijaviti oziroma predstaviti glede
na svojo vsebinsko naravo);
– načrt kinematografske distribucije filma
v Republiki Sloveniji (zlasti opredelitev načina plasmaja filma z izdelavo za to potrebnih
materialov);
– ocena producenta o predvidenem prihodku od eksploatacije filma v Republiki
Sloveniji in tujini (1 stran);
– terminski načrt projekta z opredelitvijo
poteka produkcije, post produkcije, festivalske promocije in kinematografske distribucije filma;
– sinopsis (1-2 strani);
– treatment (do 15 strani; ideja projekta
in jasen povzetek zgodbe; krajši opis glavnih likov);
– scenarij (najmanj 25 strani);
– režijska vizija (do 2 strani; stil, struktura, vizualni elementi);
– snemalna knjiga;
– stroryboard (obvezen samo za animirane filme);
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani
projekti, udeležba in nagrade na festivalih);

– seznam tehnične ekipe;
– biografija režiserja(ev) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– biografija scenarista(ov) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– biografija producenta z referencami in
dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov (kinematografska
in televizijska distribucija), potrjenimi s strani
distributerjev;
– opredelitev tehničnih uslug in storitev
s strani ponudnikov;
– (pred)odkupne
pogodbe
ali
(pred)pogodbe s prodajnimi agenti, distributerji za kinematografsko distribucijo in TV hišami v Republiki Sloveniji in EU ali drugje;
– ocena producenta o potencialnem obisku v kinematografih v Republiki Sloveniji
(1 stran);
– pismo o nameri o predvajanju filma
s kinematografom v Republiki Sloveniji.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv
se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje
javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog
pogodbe o sofinanciranju.
4. Posredovanje vlog
Predlagatelji lahko na javnem pozivu sodelujejo z neomejenim številom projektov,
pri čemer vsak posamezni projekt predstavlja posebno, ločeno vlogo in mora biti kot
takšen oddan v posebni ovojnici, ločen od
ostalih projektov, s katerimi predlagatelj kandidira na pozivu.
Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in
žigosana s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako
pravilno ter v celoti izpolnjeni.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, z oznako na prednji strani: »Ne
odpiraj – vloga za javni poziv za sofinanciranje realizacije projektov srednjemetražnih in
kratkih igranih, dokumentarnih in animiranih
filmov za leto 2009 do 30. 10. 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena poštna pošiljka v zapečatenem
ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja projekta: ime in naslov
predlagatelja.
Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki:
– ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo
vložene po datumu 30. 10. 2009, oziroma
bodo po tem datumu oddane na pošti kot
priporočena pošiljka);
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– jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j.
če na dokumentih, kjer je to z besedilom poziva zahtevano, ne bo podpisan pooblaščeni
zastopnik predlagatelja ali bo vlogo vložila
oseba, ki nima sedeža oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji ali ni v Republiki
Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
ali nima na dan prijave na poziv izpolnjenih
vseh pogodbenih in finančnih obveznosti do
Filmskega sklada ali Filmskega studia Viba
film Ljubljana);
– bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane,
sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahtevami poziva, oziroma ne bodo vsebovale
vseh predpisanih dokumentov in prilog ali
bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami
poziva).
5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo.
Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in odprl pristojni uslužbenec Filmskega
sklada glede na vrstni red njihovega prispetja. Po vrstnem redu prispetja bodo vloge
obravnavale tudi strokovno – programska
komisija, strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale
tudi ustreznost finančnega načrta projekta
in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada.
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezni
kriterij.
Pri ocenjevanju projektov bosta strokovno – programska komisija in strokovna služba Filmskega sklada upoštevali naslednje
kriterije:
– umetniška vrednost scenarija – do 50
točk;
– utemeljenost in vizija režijske eksplikacije – do 10 točk;
– dosežki in izkušenost režiserja glede
na dosedanje realizirane projekte, udeležbo
in nagrade na festivalih – do 10 točk;
– dosežki in izkušenost drugih avtorjev,
soavtorjev in avtorjev prispevkov glede na
dosedanje realizirane filmske projekte, udeležbo in nagrade na filmskih festivalih in glede na njihov potencialni prispevek k projektu
– do 10 točk;
– strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na filmskih festivalih
ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost producenta – do 10 točk;
– promotivni potencial projekta – do 10
točk.
Maksimalno število točk strokovno – programske komisije in strokovne službe Filmskega sklada: 100 točk.
V nadaljnji postopek ocenjevanja uprave Filmskega sklada se sprejmejo samo
tisti projekti, ki imajo zaključeni finančni načrt, izkazan s pismi o potrditvi, odločbami,
(pred)pogodbami ter drugimi pisnimi dokazili, ki izkazujejo višino vloženih sredstev
v projekt. Projekti, ki ne izpolnjujejo tega
pogoja, so v postopku vrednotenja s strani
uprave ocenjeni z 0 točkami.
Uprava Filmskega sklada oceni projekt
glede na naslednje kriterije:

Št.

– predlagani odstotek finančne udeležbe
producenta v projektu, naveden v predloženi
vlogi – do 10 točk;
– pokrivanje vsebinske in žanrske raznolikost v slovenski filmski industriji glede
na realizirane projekte preteklih dveh let ter
glede na poslovne cilje Filmskega sklada,
opredeljene v poslovnem in programskem
načrtu Filmskega sklada – do 20 točk;
– natančnost izdelave in realističnost
predlagane finančne konstrukcije glede na
podane glavne elemente projekta – do 5
točk.
Maksimalno število točk uprave: 35
točk.
Maksimalno skupno število točk: 135
točk.
V sofinanciranje je izbran projekt z najmanj 90 točk.
Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk
oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Filmski sklad v skladu s predpisi sofinancira na
podlagi drugih javnih natečajev ali na drugih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski
sklad skladno s svojim poslanstvom sploh
ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega
javnega poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni z najmanj 90 točkami
po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpoložljivih
sredstev Filmskega sklada.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Najvišja vsota sredstev, ki jih bo Filmski sklad dodelil posameznemu projektu,
je 60.000 EUR. Posameznemu projektu se
lahko poleg tega dodeli največ 5.000 EUR
za izvedbo festivalske promocije in največ
10.000 EUR za izvedbo kinematografske
distribucije v Republiki Sloveniji, če bo projekt realiziran v skladu s prijavljeno vsebino. Natančnejše pogoje črpanja sredstev
za festivalsko promocijo projekta v tujini in
kinematografsko distribucijo v Republiki Sloveniji določa pogodba o sofinanciranju.
Dodeljena sredstva za odobrene programe bodo prijaviteljem izplačana v skladu
s pogodbenimi pogoji in morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1
leto od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma do
zaključka javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so:
1. Prvo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 22. 12.
2008. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 12. 12. 2008.
2. Drugo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 1. 6.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 25. 5. 2009.
3. Tretje zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 9. 11.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 30. 10. 2009.
7. Sklenitev pogodbe
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega javnega poziva skle-
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nil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo
sklenjena predvidoma v roku 30 dni po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer si
Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti
odločbo v delu, ki se nanaša na dodelitev
sredstev, če se po sprejetju v sofinanciranje
ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi
za sofinanciranje projekta.
8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel.
01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-9015/08
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01), 4. člena
Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), četrtega odstavka 1. člena Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr.
in 134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov (Uradni list RS, št.
16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje realizacije projektov
celovečernih igranih, dokumentarnih in
animiranih filmov za leto 2009
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje realizacije projektov
celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov za leto 2009.
2. Okvirna skupna vrednost razpisanih
sredstev je skupaj: 3.200.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva
Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Filmski sklad) na tem javnem
pozivu se lahko v skladu s pogoji poziva
potegujejo pravne in fizične osebe (t.i. predlagatelji), ki:
– imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji, kar se izkazuje z izpiskom
iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali veljavnim osebnim dokumentom;
– so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti, kar se izkazuje z zgodovinskim izpiskom iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES;
– imajo na dan prijave na javni poziv
izpolnjene vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada ter Filmskega
studia Viba film Ljubljana, kar se izkazuje
s podpisano izjavo predlagatelja, ki je sestavni del dokumentacije tega poziva, pri
čemer si Filmski sklad pridržuje pravico po
uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih obveznosti predlagatelja.
Za sofinanciranje projektov lahko kandidira in pridobi sredstva slovenski producent
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s projektom v slovenskem jeziku, kjer bo
skupni slovenski delež dosegal minimalno
50% predračunske vrednosti projekta in
v katerem udeležba slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov dosega minimalno 50%.
Realizacija filma obsega produkcijo filma, ki se začne s prvim snemalnim dnem,
post produkcijo filma, ki se konča z izdelavo
finalne kopije filma in drugih ustreznih materialov za predvajanje, festivalsko promocijo
ter kinematografsko distribucijo filma.
Filmski sklad ne bo financiral stroškov
dela na scenariju in/ali razvoju projekta, če
je razvoj scenarija in/ali razvoj projekta že
financiral na podlagi drugega javnega natečaja, ne glede na to, ali je sredstva za razvoj
scenarija oziroma razvoj projekta pridobila
druga oseba in ali je scenarij oziroma projekt pridobil sredstva Filmskega sklada pod
drugim naslovom. Filmski sklad prav tako
ne bo financiral tistih stroškov dela na scenariju, razvoju in realizaciji projekta, ki so
financirani na drugi pravni podlagi ali s strani
drugega financerja.
Celovečerni film je film, ki je posnet
v času enakovrednem posnetku najmanj
1900 m na 35 mm filmskem traku oziroma
v dolžini najmanj 70 minut.
Predlagani projekt ne sme biti namenjen
marketingu in/ali ekonomski propagandi in
mora biti izveden v letu 2009/2010.
Predlagatelj ne sme kandidirati s projekti
očitno pornografske narave, s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti, ki očitno
žalijo človeško dostojanstvo.
Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
Predlagatelj lahko kandidira za sredstva
s projektom, ki je že kandidiral za sredstva
Filmskega sklada, pa ni bil izbran v sofinanciranje, ne glede na to, kdo ga je predlagal
in pod kakšnim naslovom. V tem primeru
mora predlagatelj pisno obrazložiti spremembe projekta glede na prvo prijavo na
natečaj Filmskega sklada. Če je bilo sofinanciranje projekta že dvakrat zavrnjeno, ga
lahko Filmski sklad na tem javnem pozivu
zavrne brez obrazložitve.
Predlagatelj je ob prijavi projekta dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku ali v overjenem
prevodu v slovenski jezik:
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja izpolnjeni, podpisani in žigosani prijavni obrazec;
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja ali druge predvidene osebe
izpolnjene, podpisane in žigosane obvezne
izjave;
– zgodovinski izpisek iz sodnega registra
ali javnopravne evidence AJPES ali drugega javnega registra, iz katerega so razvidni
podatki o sedežu, registraciji dejavnosti in
zakonitih oziroma pooblaščenih zastopnikih
predlagatelja (izpisek ne sme biti na dan
prijave starejši od 3 mesecev);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče (obvezen samo za fizične osebe);
– obrazec BON-1/P (za gospodarske
družbe), oziroma podatki iz bilance uspeha
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in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki
jih potrdi pooblaščena oseba (za samostojne podjetnike, zavode);
– potrdilo banke, ki vodi predlagateljev
transakcijski račun, da ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo ne sme biti na
dan prijave starejše od 2 mesecev);
– finančni načrt projekta z natančno opredelitvijo deležev producentov ter financerjev
in dokazili o višini vloženih sredstev (pisma
o potrditvi, (pred)pogodbe, odločbe);
– načrt promocije filma (zlasti z navedbo
festivalov in ostalih prireditev, kjer se projekt
namerava prijaviti oziroma predstaviti glede
na svojo vsebinsko naravo);
– načrt kinematografske distribucije filma
v Republiki Sloveniji (zlasti opredelitev načina plasmaja filma z izdelavo za to potrebnih
materialov);
– ocena producenta o predvidenem prihodku od eksploatacije filma v Republiki
Sloveniji in tujini (1 stran);
– terminski načrt projekta z opredelitvijo
poteka produkcije, post produkcije, festivalske promocije in kinematografske distribucije filma;
– sinopsis (1-2 strani);
– treatment (do 15 strani; ideja projekta
in jasen povzetek zgodbe; krajši opis glavnih likov);
– scenarij (najmanj 50 strani);
– režijska vizija (do 2 strani; stil, struktura, vizualni elementi);
– snemalna knjiga;
– stroryboard (obvezen samo za animirane filme);
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani
projekti, udeležba in nagrade na festivalih);
– seznam tehnične ekipe;
– biografija režiserja(ev) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– biografija scenarista(ov) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– biografija producenta z referencami in
dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov (kinematografska
in televizijska distribucija), potrjenimi s strani
distributerjev;
– opredelitev tehničnih uslug in storitev
s strani ponudnikov;
– (pred)odkupne
pogodbe
ali
(pred)pogodbe s prodajnimi agenti, distributerji za kinematografsko distribucijo in TV hišami v Republiki Sloveniji in EU ali drugje;
– ocena producenta o potencialnem obisku v kinematografih v Republiki Sloveniji
(1 stran);
– pismo o nameri o predvajanju filma
s kinematografom v Republiki Sloveniji.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,

povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv
se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje
javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog
pogodbe o sofinanciranju.
4. Posredovanje vlog
Predlagatelji lahko na javnem pozivu sodelujejo z neomejenim številom projektov,
pri čemer vsak posamezni projekt predstavlja posebno, ločeno vlogo in mora biti kot
takšen oddan v posebni ovojnici, ločen od
ostalih projektov, s katerimi predlagatelj kandidira na pozivu.
Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in
žigosana s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako
pravilno ter v celoti izpolnjeni.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
na naslov Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljub
ljana, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni poziv za sofinanciranje
realizacije projektov celovečernih igranih,
dokumentarnih in animiranih za leto 2009«,
do 30. 10. 2009, oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba predlagatelja projekta: ime in naslov predlagatelja.
Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki:
– ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo
vložene po datumu 30. 10. 2009, oziroma
bodo po tem datumu oddane na pošti kot
priporočena pošiljka);
– jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j.
če na dokumentih, kjer je to z besedilom poziva zahtevano, ne bo podpisan pooblaščeni
zastopnik predlagatelja ali bo vlogo vložila
oseba, ki nima sedeža oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji ali ni v Republiki
Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
ali nima na dan prijave na poziv izpolnjenih
vseh pogodbenih in finančnih obveznosti do
Filmskega sklada ali Filmskega studia Viba
film Ljubljana);
– bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane,
sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahtevami poziva, oziroma ne bodo vsebovale
vseh predpisanih dokumentov in prilog ali
bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami
poziva).
5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo.
Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in
odprl pristojni uslužbenec Filmskega sklada
glede na vrstni red njihovega prispetja. Po
vrstnem redu prispetja bodo vloge obravnavale tudi strokovno – programska komisija,
strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale tudi ustreznost finančnega načrta projekta in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada.
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
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Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezni
kriterij.
Pri ocenjevanju projektov bosta strokovno – programska komisija in strokovna služba Filmskega sklada upoštevali naslednje
kriterije:
– umetniška vrednost scenarija – do 40
točk;
– utemeljenost in vizija režijske eksplikacije – do 10 točk;
– dosežki in izkušenost režiserja glede
na dosedanje realizirane projekte, udeležbo
in nagrade na festivalih – do 10 točk;
– dosežki in izkušenost drugih avtorjev,
soavtorjev in avtorjev prispevkov glede na
dosedanje realizirane filmske projekte, udeležbo in nagrade na filmskih festivalih in glede na njihov potencialni prispevek k projektu
– do 10 točk;
– strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na filmskih festivalih
ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost družbe producenta – do 10 točk;
– promotivni potencial projekta – do 10
točk;
– tržni potencial projekta v Republiki Sloveniji – do 10 točk.
Maksimalno število točk strokovno – programske komisije in strokovne službe Filmskega sklada: 100 točk.
V nadaljnji postopek ocenjevanja uprave Filmskega sklada se sprejmejo samo
tisti projekti, ki imajo zaključeni finančni načrt, izkazan s pismi o potrditvi, odločbami,
(pred)pogodbami ter drugimi pisnimi dokazili, ki izkazujejo višino vloženih sredstev
v projekt. Projekti, ki ne izpolnjujejo tega
pogoja, so v postopku vrednotenja s strani
uprave ocenjeni z 0 točkami.
Uprava Filmskega sklada oceni projekt
glede na naslednje kriterije:
– predlagani odstotek finančne udeležbe
producenta v projektu, naveden v predloženi
vlogi – do 10 točk;
– pokrivanje vsebinske in žanrske raznolikost v slovenski filmski industriji glede
na realizirane projekte preteklih dveh let ter
glede na poslovne cilje Filmskega sklada,
opredeljene v poslovnem in programskem
načrtu Filmskega sklada – do 20 točk;
– natančnost izdelave in realnost predlaganega finančnega načrta glede na podane
glavne elemente projekta – do 5 točk.
Maksimalno število točk uprave: 35
točk.
Maksimalno skupno število točk: 135
točk.
V sofinanciranje je izbran projekt z najmanj 90 točk.
Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk
oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Filmski sklad v skladu s predpisi sofinancira na
podlagi drugih javnih natečajev ali na drugih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski
sklad skladno s svojim poslanstvom sploh
ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega
javnega poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni z najmanj 90 točkami
po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpoložljivih
sredstev Filmskega sklada.
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6. Višina in obdobje za porabo dodeljenih
sredstev ter čas trajanja poziva
Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Republika Slovenija dodelila posameznemu projektu (sredstva Filmskega sklada in Filmskega
studia Viba film Ljubljana), je 80% vrednosti
predlaganega projekta. Posameznemu projektu se lahko znotraj 80% vrednosti predlaganega projekta dodeli največ 15.000 EUR
za izvedbo festivalske promocije in največ
20.864,63 EUR za izvedbo kinematografske distribucije v Republiki Sloveniji, če bo
projekt realiziran in če bo realiziran v skladu
s prijavljeno vsebino. Natančnejše pogoje
črpanja sredstev za festivalsko promocijo
projekta v tujini in kinematografsko distribucijo v Republiki Sloveniji določa pogodba
o sofinanciranju.
Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana v skladu
s pogodbenimi pogoji in morajo biti porabljena v proračunskih letih 2009/2010.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1
leto od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma do
zaključka javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so:
1. Prvo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 22. 12.
2008. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 12. 12. 2008.
2. Drugo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 1. 6.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 25. 5. 2009.
3. Tretje zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 9. 11.
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje
do 30. 10. 2009.
7. Sklenitev pogodbe
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega javnega poziva sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo
sklenjena predvidoma v roku 30 dni po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer si
Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti
odločbo v delu, ki se nanaša na dodelitev
sredstev, če se po sprejetju v sofinanciranje
ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi
za sofinanciranje projekta.
8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel.
01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Št. 231
Ob-8929/08
Na podlagi 30. člena Statuta Občine
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št.
11/99, 7/01, 19/05 in 12/06), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Ormož z dne
13. 10. 2008, Občina Ormož objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb
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Nezazidano stavbno zemljišče s parc.
št. 343 njiva v izmeri 3829 m2, pripisano pri
vlož. št. 701, k.o. Ormož.
Nezazidano stavbno zemljišče je v skladu
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za južni nižinski del Občine Ormož (Uradni
vestnik Občine Ormož, št. 8/00) predvideno
za servisno in obrtno dejavnost.
III. Vrsta pravnega posla za predmete
prodaje pod točko II.: prodajna pogodba.
IV. Ponudbena cena
Najnižja možna ponudbena cena, ki je
predmet prodaje, je 95.725,00 EUR oziroma
25 EUR/m2.
V izhodiščno ceno predmeta prodaje
davek na dodano vrednost ni vključen in
bremeni kupca.
V. Merilo za izbiro ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja cena.
VI. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
1. nakup po načelu videno – kupljeno;
2. ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
a) ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
b) navedbo nepremičnine,
c) ponujeno ceno,
d) dokazilo o plačani varščini,
e) potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni.
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni po izboru.
b) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb.
c) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla.
d) Ponudnika veže ponudba 2 meseca
od roka, ki je določen za oddajo popolne
ponudbe.
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 prodajne pogodbe,
na transakcijski račun prodajalca. Plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
g) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist Občine Ormož in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
h) Rok za oddajo popolnih ponudb je
najkasneje do vključno 24. novembra 2008,
do 12. ure. Popolne ponudbe se oddajo na
vložišču Občine Ormož ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož, s pripisom: »Javno zbiranje
ponudb za nakup nepremičnine v industrijski
coni v Ormožu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
i) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje
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na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
tel. 74-15-311. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 007-01/2008-10
Ob-8963/08
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
(v nadaljevanju: občina), ki jo v postopku
javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen zastopa Komisija za
vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja (v nadaljevanju: Komisija)
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, v nadaljevanju: ZSPDPO), določil Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, v nadaljevanju: Uredba), Letnega
programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Komen št. 478-3/2008-2
z dne 26. 3. 2008 ter Posamičnega programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Komen št. 478-17/2008-2, ki
ga je sprejel Občinski svet občine Komen
dne 17. 9. 2008, objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Komen
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna št.
SI98324390, matična št.: 5883091000, tel:
05/73-10-450, faks 05/73-10-460, e-pošta:
obcina@komen.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:
a) nepremičnina s parcelno št. 2111/150,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 661,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
b) nepremičnina s parcelno št. 2111/152,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 474,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
c) nepremičnina s parcelno št. 2111/153,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 441,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
d) nepremičnina s parcelno št. 2111/154,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
e) nepremičnina s parcelno št. 2111/155,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1331,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
f) nepremičnina s parcelno št. 2111/156,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1066,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
g) nepremičnina s parcelno št. 2111/157,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1012,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
h) nepremičnina s parcelno št. 2111/158,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 669,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
i) nepremičnina s parcelno št. 2111/159,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
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opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 712,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
j) nepremičnina s parcelno št. 2111/160,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 656,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
k) nepremičnina s parcelno št. 2111/161,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
l) nepremičnina s parcelno št. 2111/162,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 454,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
m) nepremičnina s parcelno št. 2111/163,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 451,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
n) nepremičnina s parcelno št. 2111/164,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 446,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
o) nepremičnina s parcelno št. 2111/165,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 475,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
p) nepremičnina s parcelno št. 2111/166,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 476,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
q) nepremičnina s parcelno št. 2111/167,
k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 517,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji.
Lastništvo navedenih nepremičnin na
zemljiškoknjižnem vložku št. 1293, k.o. Komen, je vknjiženo na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, do celote.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Zemljišča se nahajajo v poselitvenem območju, območju stanovanj, prostorska enota KO-S-132, na območju novo predvidene
stanovanjske soseske »Komen-jug«.
3. Izhodiščna cena
Ocenjena izhodiščna vrednost vseh nepremičnin na dan 31. 5. 2008 znaša 65,00
EUR/m2.
Cena je bila določena na podlagi cenitve
z dne 16. 6. 2008, ki jo je izdelal Boris Rep,
univ. dipl. gradb. inž., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem
Slovenskega inštituta za revizijo.
Cena (izhodišča in ponujena) se revalorizira od dneva cenitve do plačila kupnine.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
4. Kriteriji izbire najugodnejše ponudbe
Izmed zavezujočih ponudb bodo izbrani
ponudniki, ki bodo ob izpolnjevanju vseh
ostalih pogojev ponudili in predložili najvišjo
ceno.
V primeru enake cene bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najhitrejši pričetek investicijskega ciklusa na predmetnih nepremičninah pri izgradnji.
5. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje: zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Občini Komen,
Komen 86, 6223 Komen.

6. Stroški: vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani
ponudnik. Izbrani ponudnik bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati stroške overitve
prodajne pogodbe pri notarju, pripadajoči
davek in stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo pristojnega sodišča.
7. Oddaja ponudbe: pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najpozneje do 19. 11. 2008 do 13. ure, na naslov:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
Komisija za vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja, z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
8.1. Vsebina ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
a) Podatke o ponudniku:
– samostojni podjetniki in fizične osebe
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, naziv
banke in navedbo transakcijskega računa
za vračilo varščine,
– tuje pravne in fizične osebe: ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa, naziv banke in
navedbo transakcijskega računa za vračilo
varščine,
b) ponudba mora obsegati ponujeno
ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene,
c) navedbo nepremičnin/e, za katero/e
se daje ponudba,
d) pričetek investicijskega ciklusa na
predmetnih nepremičninah pri izgradnji,
e) priloge iz točke 8.2. teh pogojev poziva
za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
8.2. Priloge
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik
posameznik),
– izpisek iz sodnega ali poslovnega registra, ki ni starejši od enega meseca in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec
(pravne osebe),
– ponudbeni obrazec (prijavni obrazec
OBR-1),
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe (prijavni obrazec OBR-2),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
v času 90 dni od oddaje ponudbe (prijavni
obrazec OBR-3),
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% ponujene cene, na TRR Občine Komen
številka 01249-0100006231, sklic na številko 478-17, s pripisom: varščina za javno
zbiranje ponudb. Kolikor ponudnik ne plača
varščine v celoti, se premalo plačana varščina vrne brezobrestno, v roku 8 dni po oddaji
ponudbe, njegova ponudba pa ne upošteva.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
prodajalec varščino brezobrestno vrnil v 8
dneh po izpolnitvi dokumentacije, ki mu jo
bo Občina Komen pred vračilom posredo-
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vala, izbranemu ponudniku pa se varščina
brezobrestno vračuna v ceno ob plačilu.
Vse listine, ki jih je potrebno predložiti
(razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v originalu, pri čemer se kot
original upošteva tudi kopija listine overjena
pri notarju ali upravni enoti.
9. Pogoji prodaje
9.1. Nepremičnine se prodajajo tako, da
je mogoče podati pisno ponudbo za:
– vsako posamično nepremičnino iz a)
do j) črke druge točke tega poziva,
– za vse nepremičnine iz k) do q) črke
druge točke tega poziva kot celota.
Ponudbe za nepremičnine se lahko dajo
v eni ovojnici, pri tem pa splošnih podatkov
ni potrebno prilagati večkrat.
9.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje
nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
9.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Občina
Komen pravico zadržati vplačano varščino.
Občina lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe.
S podpisom prodajne pogodbe kupec
soglaša s komunalnimi posegi potrebnimi
za izgradnjo komunalne infrastrukture in izrecno pooblašča prodajalca, da prodajno
pogodbo predloži kot njegovo soglasje v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj pri
izgradnji komunalne infrastrukture.
9.4. Plačilo celotne kupnine na TRR Občine Komen številka 01249-0100006231,
sklic na številko …., s pripisom: Prodajna
pogodba – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parcelno št…. – priimek
in ime oziroma firma kupca, v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe oziroma od izstavitve
računa je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca
je razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino in lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičninah
prodajalec izda po plačilu celotne kupnine
in po poravnavi vseh stroškov. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest
z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
10. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin-lokacije, dobijo interesenti na Občini Komen, Komen 86,
6223 Komen, na tel. 05/73-10-450, kontaktni osebi: Katja Mulič in Emil Grmek ali zahtevajo pisno po e-pošti: obcina@komen.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
11. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
11.1. Primerni kupci morajo zavezujočo ponudbo poslati ali oddati na naslov iz
točke 7. najpozneje do 19. 11. 2008 do 13.
ure. V primeru, da bo Komisija ocenila, da
zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed
zavezujočih ponudb ne bo mogla izbrati najboljšega ponudnika ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje prodaje, bo pozvala ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
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11.2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo v 5-dnevnem roku
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje
vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba v roku,
določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je
prodajalec ne bo upošteval.
11.3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in
drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane in se o tem obvesti ponudnika. Kot
pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo
prispele na Občino Komen, Komen 86, 6223
Komen, najkasneje do 19. 11. 2008 do 13.
ure. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
11.4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
11.5. Odpiranje ponudb in postopek za
izbor najugodnejšega ponudnika v skladu
z ZSPDPO in Uredbo bo opravila pristojna
Komisija, imenovana s sklepom župana Občine Komen na sedežu občine dne 19. 11.
2008 ob 16. uri.
11.6. Na podlagi tretjega odstavka 21.
člena ZSPDPO se lahko po prejemu ponudb z namenom doseganja za prodajalca
ugodnejše ponudbe lahko izvedla dodatna
pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11.7. Komisija bo ugotovila, kateri izmed
ponudnikov je podal najugodnejšo ponudbo
ter bo predlagal županu njegov izbor. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
11.8. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v 8 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ugodnejši
ob upoštevanju kriterijev iz točke 4.
11.9. Če v postopku javnega zbiranja
ponudb ni dosežena vsaj izhodiščna ocenjena vrednost, je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
11.10. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnin z izbranim ponudnikom je
najpozneje 15 dni od izbire najugodnejšega
ponudnika.
11.11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom ter si pridržuje pravico, da začeti
postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
pri čemer se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije ter brezobrestno morebitne
vplačane varščine.
12. Objava javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin Občine Komen: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
občine Komen je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani
www.komen.si.
Občina Komen
Št. 478-3/2008-10
Ob-8998/08
Občina Rogašovci (v nadaljevanju:
naročnik) na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43.–47.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega
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programa ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogašovci z dne 17. 10. 2008
objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnin, in sicer zemljišč
parc. št. 1182 po vrsti rabe dvorišče
v velikosti 1661 m2, po vrsti rabe
poslovna stavba v velikosti 391 m2 in
po vrsti rabe gospodarsko poslopje
v velikosti 93 m2 ter parc. št. 1183 po
vrsti rabe travnik v velikosti 227 m2, obe
k.o. Serdica
Po metodi javne ponudbe.
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Predmet prodaje: zemljišči s parc. št.
1182 po vrsti rabe dvorišče v velikosti
1661 m2, po vrsti rabe poslovna stavba v velikosti 391 m2, po vrsti rabe gospodarsko poslopje v velikosti 93 m2 in parc. št. 1183 po
vrsti rabe travnik v velikosti 227 m2, vpisani
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Murski
Soboti pri vl. št. 76 k.o. Serdica, v lasti Občine Rogašovci se prodajata skupaj.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
obeh zemljišč skupaj, parc. št. 1182 in parc.
št. 1183 obe k.o. Serdica, je 46.000,00
EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
46.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: ponudnik
po podpisu kupoprodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje
v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Rogašovci št. 01305-0100012217 ali pa
plača kupnino v več delih oziroma obrokih,
v vsakem primeru pa najkasneje do 31. 12.
2009. V tem primeru mora pridobitelj stvarnega premoženja neplačani del kupnine
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Pri obročnem plačevanju
kupnine, je dinamika odplačevanja bistveni
sestavni del pogodbe.
Lastninska pravica: zemljiško knjižno dovolilo za vpis stvarne ali obligacijske pravice
na nepremičnini v zemljiško knjigo izda občina po prejemu celotne kupnine.
Varščina: potrdilo o plačani varščini v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Rogašovci št. 01305-0100012217
s pripisom varščina. Varščina bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti
vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firma kupca ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika (notarsko overjeno pooblastilo,
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali
fizično osebo),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od
30 dni,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– originalno potrdilo (dokazilo) o plačani
varščini in navedbo št. osebnega računa za
primer vračila varščine,
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– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– Zemljišče se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
– Zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Rogašovci z dne 3. 10.
2008 opredeljeno kot ureditveno (poselitveno) območje s tem, da je parc. št. 1182 k.o.
Serdica, pozidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1183 k.o. Serdica, pa nepozidano stavbno zemljišče.
– Ponudnik mora priložiti opis namembnosti kupljenega objekta in dejavnosti na
lokaciji s predložitvijo idejne zasnove novogradnje ali obnove objekta in terminskih
načrtov oziroma dinamike gradnje oziroma
obnove in izvajanja dejavnosti. Idejna zasnova mora vsebovati vrsto pridobitne dejavnosti (proizvodnja mineralnih vod, zdraviliška dejavnost, gostinske storitve), ki naj
bi se v objektu opravljala, število novih delovnih mest in opis razvoja dejavnosti za
obdobje 5 let.
– Ponudnik se zaveže, da nepremičnin
ne bo odtujil 5 let od dne pridobitve lastninske pravice s tem, da v enem letu od pridobitve lastninske pravice prične z investicijo
(v zemljiško knjigo se vpiše zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine za dobo pet let).
– Uspešni ponudnik mora najkasneje
v 30 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno
pogodbo, če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, plačna varščina pa bo zadržana.
– Če kupec v dogovorjenem roku ne plača kupnine ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
– Stroške notarskih storitev, plačilo davka na promet z nepremičninami, stroški izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi in ostali
stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki na
podlagi opredeljenih meril doseže najvišje
število točk.
Merila za določitev najugodnejše ponudbe so:
1. vrsta dejavnosti na lokaciji; možnih je
15 točk, ki se vrednotijo;
a) proizvodnja mineralnih vod 9 točk,
b) zdraviliška dejavnost 4 točke,
c) gostinske storitve 2 točki
– dejavnosti je možno opredeliti tudi kumulativno,
2. realna ocena števila novih delovnih
mest; možnih je 15 točk, ki se vrednotijo glede na predvideno število zaposlenih;
a) nad 15 oseb 15 točk,
b) od 10–15 oseb 10 točk,
c) od 5–10 oseb 5 točk,
d) manj kot 5 oseb 0 točk,
3. višina ponujene kupnine, ki je višja od
izhodiščne:
a) najvišja ponudba prejme 60 točk,
b) druga najvišja zaporedna ponudba
prejme 50 točk,
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c) tretja najvišja zaporedna ponudba
prejme 40 točk in vsaka nadaljnja nižja ponudba 10 točk manj,
4. komisija si pridrži diskrecijsko pravico
ocene v razponu od 1 do 10 točk glede opisa razvoja dejavnosti za obdobje 5 let.
Komisija odloča z večino glasov članov
komisije. Skupno je možno doseči največ
100 točk. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsednika komisije.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije
o prodaji zemljišča vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu
Republike Slovenije do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
pri Občinski upravi Občine Rogašovci. Kontaktna oseba Marija Saje, tel. 02/55-888-16
in Edvard Mihalič, tel. 02/55-888-13. Ogled
je mogoč vsak delovni dan od dneva objave
javne ponudbe do izteka roka za oddajo
pisnih ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru
s kontaktnimi osebami.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne
14. 11. 2008 do 11. ure in mora veljati vsaj
90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe
morajo biti dane v pisni obliki, in sicer jih
lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občinska
uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a,
9262 Rogašovci.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prinosa pošiljke,
najkasneje do 14. 11. 2008 do 11. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom »javna ponudba – OŠ Serdica – ne odpiraj«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 15 dni po
sprejetem izboru.
Čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 11.
2008 ob 11.30, na naslovu: Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262
Rogašovci.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument.
Občina Rogašovci si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma
lahko začeti postopek kadarkoli ustavi do
sklenitve pravnega posla.
Občina Rogašovci
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Št.

Evidence sindikatov
Št. 101-1/2008-301
Ob-4887/08
1. S sklepom 1. zbora IO SIDS enota
Šentilj z dne 24. 4. 2008 so prisotni člani
potrdili Statut SIDS Sindikata igralniških
delavcev Slovenije, enota Šentilj.
2. Statut sindikata je vpisan v evidenco
pod zaporedno št. 23 z dne 10. 5. 2008 in je
v hrambi pri Upravni enoti Pesnica.
Št. 101-5/2008-3
Ob-8589/08
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila sindikata z nazivom:
Pravila za delovanje sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije, Sindikata Doma starejših občanov Gornja Radgona, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 3. 10. 2008 pod zaporedno število
76.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
Št. 02048-11/2005-5
Ob-8590/08
Statut Sindikata brezposelnih delavcev Slovenije, ki ga je sprejel Sindikat brezposelnih delavcev Slovenije in
se na podlagi odločbe ministrstva št.
10403/00001/2002-002 z dne 10. 1. 2002
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 153, se izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-08-0344
Ob-9004/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Vodopivec Vincencu, Prvačina 146, 5297 Prvačina, lastniku
parcele št. 141/4 k.o. Prvačina, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek evidentiranja urejene meje št.
02112-792/2008.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 15. 10. 2008
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Objave gospodarskih družb
Ob-8930/08
Likvidacijski upravitelj družbe GIO gradnja industrijskih objektov, d.o.o., Ljubljana
– v likvidaciji, Dunajska cesta 160, 1000
Ljubljana, matična številka 5066034000,
v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja poziv
upnikom, da v roku 90 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do
družbe GIO, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji,
Dunajska cesta 160, Ljubljana, v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino
terjatev. Upniki prijavijo svojo terjatev družbi
na poslovni naslov družbe.
GIO, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
D.S.U., d.o.o., Ljubljana
Ob-8934/08
Mestni kino Ptuj d.o.o., Cvetkov trg 1,
Ptuj na podlagi sklepa skupščine o likvidaciji družbe Mestni kino Ptuj d.o.o. z dne
23. 10. 2008, po likvidacijskem upravitelju
Srečku Šnebergerju objavlja poziv upnikom,
naj likvidacijskemu upravitelju Srečku Šnebergerju, Langusova ulica 14b, Ptuj, prijavijo
terjatve, ki jih imajo do družbe Mestni kino
Ptuj d.o.o.
Rok za prijavo terjatev je 30 dni od objave
tega poziva ali od objave sklepa o likvidaciji
(ki ga objavi sodišče na spletnih straneh AJPES), če ta rok poteče kasneje. Upniki lahko
pošljejo prijave terjatev na naslov družbe ali
na naslov likvidacijskega upravitelja.
Mestni kino Ptuj d.o.o.
likvidacijski upravitelj:
Srečko Šneberger
Ob-8966/08
Na podlagi točke 1.1 statuta družbe
Finance Zupanc finančna družba d.d. in
v skladu z 622.e členom Zakona o gospodarskih družbah-1B, uprava družbe sporoča
delničarjem, da je uprava družbe Finance
Zupanc finančna družba d.d., Kocenova ulica 2 A, 3000 Celje, dne 22. 10. 2008 predložila registrskemu organu, Okrožnemu
sodišču v Celju, Načrt čezmejne združitve
prevzete družbe G.A Beteiligungs gmbH,
s sedežem na Dunaju, k družbi Finance Zupanc finančna družba d.d., Kocenova ulica 2
A, 3000 Celje, kot prevzemni družbi, opr. št.
7053 z dne 25. 9. 2008, notarja dr. Wilhelma
Schneiderja, iz Dunaja.
Prevzeta družba G.A BeteiligungsgmbH,
s sedežem na Dunaju, Keplerplatz 12, je
vpisana v sodnem registru Republike Avstrije pod št. FN 259455 b (kjer so v zbirki
listin shranjene listine iz 3/2 člena Direktive
68/151/EGS).
Prevzemna družba Finance Zupanc
finančna družba d.d., Kocenova ulica
2 A, 3000 Celje, je vpisana v iPRS Poslovni register Slovenije, matična številka:
5002885000, ter pod št. reg. vložka Okrožnega sodišča v Celju 1/00932/00 (kjer so
v zbirki listin shranjene listine iz 3/2 člena
Direktive 68/151/EGS).
Načrt čezmejne združitve sta predhodno
pregledala nadzorna sveta družb in revizor.
Upniki in imetniki deležev vsake od
družb, lahko uveljavljajo pravice, ki jim gre-

do po zakonu, na sedežu družb, ki se čezmejno združujeta, s pisno vlogo, iz katere
izhaja upravičenje.
Na sedežu družb, udeleženih pri čezmejni združitvi, je delničarjem na vpogled
načrt čezmejne združitve opr. št. 7053 z dne
25. 9. 2008, notarja dr. Wilhelma Schneiderja, iz Dunaja v originalu in overjenem
prevodu, in sicer ob torkih in četrtkih od 10.
do 12. ure.
Finance Zupanc d.d.
uprava
Ob-9036/08
Elvip Ravne, elektro Vrčkovnik in Petrič
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, kot prenosna in Viptronik, vzdrževanje, inženiring in proizvodnja d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
matična številka 2372878, kot prevzemna
družba, na podlagi določila 629. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi s 586. členom ZGD-1 ter 638. členom
ZGD-1 objavljata obvestilo:
Družbi Elvip Ravne, elektro Vrčkovnik in
Petrič d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka 5828244
in Viptronik, vzdrževanje, inženiring in pro
izvodnja d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem, matična številka
2372878, sta dne 28. 10. 2008, predložili
registrskemu sodišču Okrožnega sodišča
v Slovenj Gradcu pogodbo o delitvi in prevzemu družbe Elvip Ravne, elektro Vrčkovnik in Petrič d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem, zapisano v obliki notarskega zapisa dne 28. 10. 2008.
Imetnike poslovnih deležev v prenosni
družbi Elvip Ravne, elektro Vrčkovnik in Petrič d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem in prevzemni družbi Viptronik, vzdrževanje, inženiring in proizvodnja
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, se obvešča in opozarja, da bo
poslovodstvo prenosne in prevzemne družbe najmanj 14 dni pred datumom zasedanja
skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi,
poslalo listine navedene v drugem odstavku 629. člena v zvezi z drugim odstavkom
586. člena ZGD-1, skupaj z vabilom za
skupščino vsakemu družbeniku prenosne
družbe, kot tudi, da bodo navedene listine
predložene na sami skupščini družbe, na
kateri bo poslovodstvo prenosne in prevzemne družbe obrazložilo vsebino pogodbe
o delitvi in prevzemu družbe Elvip Ravne,
elektro Vrčkovnik in Petrič d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
sklenjene v notarskem zapisu dne 28. 10.
2008, ter imetnike poslovnih deležev obvestila o vseh pomembnih spremembah
premoženja prenosne družbe v obdobju od
sestave pogodbe o delitvi in prevzemu do
zasedanja skupščine.
Upnike prenosne družbe Elvip Ravne,
elektro Vrčkovnik in Petrič d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, se obvešča in opozarja, da jim je prenosna družba dolžna na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu zahteve,
brezplačno dati prepis pogodbe o delitvi in
prevzemu družbe Elvip Ravne, elektro Vrč-

kovnik in Petrič d.o.o., Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem, sklenjene v notarskem zapisu dne 28. 10. 2008.
Poslovodja prenosne družbe
Vitomir Petrič
in
poslovodja prevzemne družbe
Stanko Vrčkovnik

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8931/08
Družba GIO, gradnja industrijskih objektov, d.o.o.,Ljubljana – v likvidaciji, Dunajska
cesta 160, Ljubljana, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična
št. 5066034000, obvešča upnike družbe, da
je na skupščini družbe dne 13. 6. 2008 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, na podlagi katerega se osnovni kapital
družbe, ki znaša 10.135.364,01 EUR, zaradi
prekapitaliziranosti družbe glede na obseg
njenega poslovanja, zmanjša po postopku
rednega zmanjšanja osnovnega kapitala za
znesek 10.000.335,00 EUR, tako da bo po
izvršenem zmanjšanju osnovni kapital družbe GIO d.o.o. znašal 135.029,01 EUR.
Poslovodstvo družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala po
navedenem sklepu.
Upnikom, ki se bodo pravočasno javili na predmetni poziv in ne bodo soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo
družba bodisi poravnala njihove zahtevke
bodisi zagotovila ustrezno zavarovanje njihovih terjatev.
GIO, d.o.o., Ljubljana- v likvidaciji
Ob-8932/08
Direktor družbe Unior Bionic d.o.o., Ribič Robert, v skladu z določili 520. člena
ZGD-1, objavljam sklep:
Osnovni kapital družbe Unior Bionic
d.o.o., ki znaša 450.000,00 EUR se zmanjša
za 65.097,70 EUR, kot je nominalni znesek
osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni
delež, ki preneha zaradi izstopa družbenika,
tako da zmanjšan osnovni kapital družbe
znaša 384.902,30 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Direktor družbe Unior Bionic d.o.o. v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 520. člena ZGD-1 poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Unior Bionic d.o.o.
direktor Robert Ribič
Ob-8967/08
Uprava družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto je na podlagi v sodni register
vpisanega pooblastila upravi, danega v 13.a
členu statuta z dne 14. 7. 2004, da lahko
s soglasjem nadzornega sveta v petih letih
od vpisa sprememb statuta osnovni kapital
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brez posebnega sklepa skupščine poveča
za največ 8.032.882,66 EUR z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital), in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 in naslednji), ki
urejajo inštitut odobrenega kapitala, na 79.
seji dne 22. 9. 2008 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe z izdajo
novih delnic (odobreni kapital).
Osnovni
kapital
se
poveča
iz
12.817.672,63 EUR za 1.500.000,00 EUR
na 14.317.672,63 EUR z izdajo 62.371 novih delnic enajste emisije. Delnice so kosovne navadne/redne in imenske, ki dajejo
njihovim imetnikom pravice določene s Statutom delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.
1. Namen povečanja osnovnega kapitala je:
– doseganje zajamčenega kapitala za
skupino življenjskih zavarovanj.
2. Celotni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 1.500.022,55
EUR ali 24,05 EUR/delnico. Vplačani presežek kapitala v višini 22,55 EUR se izkaže kot
kapitalska rezerva.
3. Novo izdane delnice se ponudijo v odkup obstoječim delničarjem, ki so na dan objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala
družbe z izdajo novih delnic (odobreni kapital) vpisani v delniško knjigo pri Centralni
klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala je
uspešno, če so vpisane in vplačane vse
razpisane delnice.
5. Izdaja delnic
Firma izdajatelja delnic: Zavarovalnica
Tilia d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo.
Oznaka delnic: delnice so kosovne navadne, imenske delnice, ki z že izdanimi
delnicami tvorijo isti razred.
Skupna emisijska vrednost celotne izdaje: 1.500.022,55 EUR.
Emisijska vrednost ene delnice: 24,05
EUR.
Način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
Način izplačila dividende: po sklepu
skupščine.
Čas vpisa in vplačila delnic
Obstoječi delničarji imajo 14 dni po objavi poenostavljenega prospekta na spletni
strani Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto http://www.zav-tilia.si/si/podjetje/mediji/
prednostno pravico do vpisa novih delnic
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu.
Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo
ponujene v odkup delničarjem, ki bodo izkoristili prednostno pravico do vpisa novih
delnic v 14-dnevnem roku. Delnice bodo
ponujene v odkup na dražbi, ki bo izvedena
1. dan po preteku 14-dnevnega roka. Točen
čas, kraj in pravila dražbe bodo določeni
v poenostavljenem prospektu.
Vpis in vplačilo delnic bosta za vse upravičence potekala pri banki, določeni s poenostavljenim prospektom.
Način vpisa in vplačila delnic: na vpisnih mestih, določenih s poenostavljenim
prospektom.
Oblika vplačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini, v polnem emisijskem
znesku.
Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila vrnila takoj.
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Razred delnic: vse delnice tvorijo en razred.
Način objave izdaje delnic: o izdaji delnic
bo družba obvestila vse delničarje v Uradnem listu RS.
Postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji: delničarji imajo v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novoizdanih delnic
pri povečanju osnovnega kapitala z vložki,
če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali delno
izključena.
6. Sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta
ter izdela čistopis statuta. Skupščina je za
izdelavo sprememb in uskladitev ter čistopisa statuta pooblastila nadzorni svet.
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Andrej Kavšek
predsednik uprave
dr. Janez Balkovec
član uprave
mag. Tadej Avsec
član uprave

Sklici skupščin
Ob-8933/08
Na podlagi določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah in točko 7.3 Statuta
delniške družbe Hotela Evrope d.d., likvidacijski upravitelj družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Hotel Evropa d.d., Celje
»v likvidaciji«,
ki bo v torek, 2. 12. 2008, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Celju, Krekov trg 4, 3000
Celje.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa: za predsednika skupščine
se izvoli Dušana Korošca, odvetnika iz Celja, za preštevalca glasov se izvolita Lea
Lokan in Tomaž Krajnc. Ugotovi se sklepčnost skupščine ter prisotnost vabljenega
notarja.
2. Sprejem poročila o poteku likvidacijskega postopka.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo
likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka.
3. Sprejem sklepa o potrditvi pravnega
posla.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o potrditvi pogodbe med družbo Hotel Evropa d.d. in družbo Eurotas d.o.o.
4. Sprejem sklepa o razdelitvi premo
ženja.

Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa: razdeli se premoženje družbe po predlogu likvidacijskega upravitelja
o razdelitvi premoženja.
Gradivo za skupščino Hotel Evropa d.d.,
Celje »v likvidaciji« s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v upravi družbe Hotel
Evropa d.d., Celje »v likvidaciji«, Krekov trg
4, Celje, v prvem nadstropju, vsak delovni
dan od 8. do 11. ure, od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen
nasprotni predlog k predlogom sklepov po
posameznih točkah dnevnega reda, in sicer
na naslov družbe Hotel Evropa d.d., Celje
»v likvidaciji«, Krekov trg 4, 3000 Celje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 29. 11. 2008. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi
predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Udeleženci se ob prihodu
identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred pričetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanja skupščine naslednji dan ob 13. uri na
istem kraju. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Hotel Evropa d.d., Celje »v likvidaciji«
likvidacijski upravitelj
Ob-9017/08
Skladno s 9. členom Statuta družbe sklicujem
skupščino družbe
TOM Tovarna opreme d.d.,
ki bo dne 4. 12. 2008 ob 13. uri, v sejni
sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsednik uprave otvori
skupščino in ugotovi, da je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da lahko veljavno
zaseda.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red. Skupščina izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval notar Tonček Bevc, tudi
v vlogi zapisnikarja.
3. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 2007 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2007
z mnenjem revizijske družbe in poročilom
nadzornega sveta v predlaganem besedilu
ter podeljuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega
poslovnega izida iz leta 2007 se uporabi za:
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a) izplačilo bruto dividende na delnico
v višini 1 €,
b) družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine,
c) preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen.
5. Sklep o povečanju kapitala TOM d.d.:
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 1.084.690,77 EUR,
se poveča z novimi vložki za 1.000.001,45
EUR, tako da po povečanju znaša
2.084.692,22 EUR.
b) Za povečanje kapitala iz prve točke
teh sklepov se izda 23.970 novih delnic
z naslednjimi sestavinami:
a) Izdajatelj: TOM tovarna opreme,
d.d. Mokronog, Stari trg 36, 8230 Mokronog, matična številka: 5499887.
b) Oznaka in oblika: kosovne, navadne, imenske, nematerializirane delnice,
katerih prenos je omejen z dovoljenjem
družbe.
c) Razred: delnice tvorijo z že izdanimi 26.000 navadnimi imenskimi delnicami
isti razred.
d) Pravice iz delnic: nove delnice, enako kot ostale navadne imenske delnice, dajejo imenikom: (i) pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe (glasovalno pravico), (ii)
pravico do udeležbe pri dobičku, (iii) pravico
do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
e) Pripadajoči znesek osnovnega kapitala na eno kosovno delnico: 41,718876
EUR.
f) Emisijski znesek ene delnice izdane
na podlagi tega sklepa: 41,72 EUR.
g) Skupni emisijski znesek izdanih delnic: 1.000.028,40 EUR.
h) Datum izdaje: datum vpisa delnic
v centralni register.
c) Delnice se vplačajo v denarju. Ob
vpisu morajo biti delnice vplačane najmanj
v znesku 11,72 EUR. Preostali znesek 30
EUR zapade v plačilo v 3 enakih polletnih
obrokih z zapadlostjo 30. 6. 2009, 31. 12.
2009 in 30. 6. 2010.
d) Delnice se ponudijo:

Št.

a) Delničarjem družbe na dan sprejema tega sklepa, ki imajo prednostno pravico do vpisa izdanih delnic v sorazmerju
s svojo udeležbo v družbi. Delničarji bodo
lahko uveljavljali prednostno pravico v roku
najmanj 14 dni od dne, ko prejmejo poziv uprave družbe k uveljavitvi prednostne
pravice. Število novih delnic, do katerih so
upravičeni delničarji družbe, znaša 0,922
delnic, katerih imetniki so delničarji družbe
na dan sprejema tega sklepa, s tem da je
število novih delnic, ki jih lahko posamezni upravičeni delničar vpiše, enako najbližjemu nižjemu celemu številu (zaokrožitev
navzdol). Do vpisa ene nove delnice imajo
pravico obstoječi delničarji, ki so imetniki 2
obstoječih delnic. Delničarji vplačajo delnice po emisijski ceni. Prednostna pravica je
prenosljiva.
b) Delnice, ki jih ne vpišejo dosedanji
delničarji, ponudi uprava po lastni presoji
tako, da bo celotna nova izdaja delnic ponujena manj kot 100 fizičnim oziroma pravnim
osebam (vključno z obstoječimi delničarji).
e) Delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnico) in vplačajo pri banki, ki jo določi uprava družbe.
f) Po uspešnem vpisu in vplačilu, bo
uprava v roku nadaljnjih 15 dni razdelila
delnice med vpisnike.
g) Sprejmejo se naslednje spremembe
statuta:
a) Z vpisom povečanja osnovnega
kapitala se prvi odstavek 3. člena Statuta
spremeni, tako da poslej glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša
2.084.692,22 EUR in je razdeljen na 49.970
navadnih, imenskih, kosovnih delnic, in sicer
26.000 delnic prve izdaje in 23.970 delnic
druge izdaje. Delnice prve izdaje so vplačane v celoti v skupnem znesku 1.084.690,77
EUR, delnice druge izdaje pa so vplačane
v skupnem znesku 280.928,40 EUR. Skupni
vplačani kapital znaša 1.365.619,17 EUR.«
b) Tretji odstavek 3. člena Statuta, ki
glasi »Vse delnice prve izdaje so bile v celoti
vplačane« se črta.
c) Nadzorni svet se pooblasti, da
v času vplačevanja delnic izdanih na pod-
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lagi teh sklepov, uskladi drugi in tretji stavek prvega odstavka 3. člena statuta družbe
z dejansko prejetimi vplačili za delnice.
h) Delnice se vpisnikom izročijo v roku
30 dni po vpisu povečanja kapitala v sodni
register z vpisom v centralni register delnic,
ki ga vodi KDD.
i) Vpis delnic postane neobvezujoč, če
izvedba povečanja kapitala ni vpisana v sodni register najkasneje v roku 6 mesecev po
izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2008 se imenuje družbo DINAMIC, revizijska družba, d.o.o., iz
Novega mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so udeležbo pisno prijavili tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo
na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo
delničarja.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbe pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoje stališče najkasneje v 12 dneh po sklicu in obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Sejna soba družbe, kjer bo potekala
skupščina delničarjev, bo odprta pol ure
pred začetkom zasedanja. Zato pozivamo
udeležence, da se v tem času zglasijo pri
preštevalcih glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje čez pol
ure v istih prostorih. Takrat bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TOM Tovarna opreme d.d.
uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 805/08
Ob-8937/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 805/08 z dne 23. 10. 2008,
je bilo stanovanje št. 17, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 10, stoječi na parc. št. 1370/1 in parc. št. 1370/3,
obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 42,80 m2,
last zastavitelja Rasima Kaltaka, stanujočega na Jesenicah, Cesta Viktorja Svetina 22,
zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d.,
matična številka: 5026024000, s sedežem
v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00
EUR s pripadki.
SV 796/2008
Ob-8938/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 23. 10. 2008, opr. št SV 796/2008,
je bilo dvosobno stanovanje št. 16 v skupni
izmeri 62,30 m2, ki se nahaja v v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe z ident. št. 239.
ES, na naslovu Gubčeva ulica 4, Kranj, stoječe na zemljišču parc. št. 146/2, k.o. Huje,
vl. št. 358, last Damjana Žepič in Nine Žepič,
oba Gubčeva ulica 4, Kranj, vsakega do ½,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 11.
1991, sklenjene z Mestno občino Kranj kot
prodajalcem ter kupoprodajne pogodbe z dne
20. 4. 2000, sklenjene z Bogomirjem Gajser
kot prodajalcem, zastavljeno v korist zastavne upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
43.500,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni
Euribor +1,70 odstotnih točk letno ter zapadlostjo zadnje anuitete 31. 10. 2033.
SV 1693/2008
Ob-8939/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1693/08 z dne
23. 10. 2008, je bila nepremičnina, in sicer,
enosobno stanovanje s kabinetom v II. nadstropju št. 14, na naslovu Kardeljeva 51,
v skupni izmeri 50,51 m2, parcela številka
926, katastrska občina Spodnje Radvanje,
katere lastnik je zastavitelj Igor Duh, EMŠO
0903972500305, stanujoč Maribor, Kardeljeva cesta 051, do celote, na podlagi darilne pogodbe za nepremičnino z dne 18. 8.
2005, sklenjene z darovalcem Duh Hinkom,
zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor,
matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
58.680,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po menjalniškem nakupnem
tečaju upnice na dan 16. 10. 2008 znaša
37.500,00 EUR s pripadki.
SV 662/08
Ob-8940/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 662/08 z dne 15. 10. 2008, je dvoinpolsobno stanovanje št. 1 v prvi etaži stanovanjske stavbe v Spodnji Idriji, Na vasi 38,
last Mlakar Martina, Mladinska ulica 4, Spodnja Idrija, kupljeno z notarskim zapisom

prodajne pogodbe notarja Andreja Rozmana
iz Idrije opr. št. SV 623/08 z dne 24. 9. 2008,
zastavljeno v korist upnice – banke, Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična
številka 5092221, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45.000,00 EUR s pripadki.
SV 676/08
Ob-8941/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 676/08 z dne 20. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 7 v II. nadstropju v izmeri 61,72 m2,
s pomožnim prostorom – kletjo v izmeri 13,5 m2, identifikacijska št. 2358-73-7,
v objektu Šolska ulica 8, Spodnja Idrija, stoječem na parceli št. 485/6 k.o. Spodnja Idrija, solast Sedej Irene in Štucin Uroša, oba
stanujoča Beblerjeva ulica 10, Idrija, kupljeno s prodajno pogodbo, sklenjeno med RŽS
Idrija in Pagon Brankom dne 18. 11. 1991,
overjeno 8. 4. 1992 pri Temeljnem sodišču
v Novi Gorici, Enota v Idriji pod opr. št.
OV. I 697/92 in aneksom k tej kupoprodajni
pogodbi z dne 21. 10. 2005 ter prodajno
pogodbo sklenjeno med Pagon Brankom
in Sedej Ireno ter Štucin Urošem dne 9. 10.
2008, overjeno 20. 10. 2008 pri notarju Andreju Rozmanu iz Idrije, pod opr. št. OV
1239/08, zastavljeno v korist upnice – banke
SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR
s pripadki in za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pripadki.
SV 878/08
Ob-8942/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca,
opr. št. SV 878/08 z dne 22. 10. 2008, je bila
nepremičnina – stanovanju z balkonom št. 1,
v I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Polzela 205, Polzela, ki stoji na nepremičnini parc. št. 613, vpisani v vložku 1029,
k.o. Polzela, last zastaviteljev Rihter Bojana
in Potočnik Jelke Mihaele (na pogodbi Rihter
Jelka), na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 9. 2006, sklenjene med Dolinšek Blažko
kot prodajalko in zastaviteljema kot kupcema,
zastavljena v korist upnice: Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, s sedežem na naslovu Bahnstase
22, 9141 Eberndorf, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870653, denarna terjatev
banke - upnice v znesku 7.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete plačilo 20. 5. 2018,
z obrestno mero 7,750% letno, ki je sestavljena iz 3-mesečnega Euribor-ja ter pribitka v višini 2,5% in skupno efektivno obrestno mero,
ki ob odobritvi znaša 9,61%, ter možnostjo
predčasnega odplačila kredita v primerih, določenih v pogodbi za obročni kredit, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih banka-upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1067/2008
Ob-8943/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 1067/2008
z dne 21. 10. 2008, je enosobno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 45.10 m2, ki se

nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Frankovo naselje 66, Škofja Loka,
last Sejfa Jusufovića, do celote, ki je lastninsko pravico pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 362-134/92-3/KOV z dne
15. 7. 1992, zastavljeno v korist SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237000, za zavarovanje njene terjatve
v višini 50.000,00 € s pp, z letno 7,10%
fiksno obrestno mero in z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom
vračila skupaj z obrestmi v 240-mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
v plačilo dne 28. 10. 2028.
SV 1068/2008
Ob-8944/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 1068/2008
z dne 21. 10. 2008, je enosobno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 45,10 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Frankovo naselje 66, Škofja Loka,
last Sejfa Jusufovića, do celote, ki je lastninsko pravico pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 362-134/92-3/KOV, z dne
15. 7. 1992, zastavljeno v korist SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237000, za zavarovanje njene terjatve
v višini 20.000,00 € s pp, z letno 7,10%
fiksno obrestno mero in z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom
vračila skupaj z obrestmi v 240-mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
v plačilo dne 28. 10. 2028.
SV 897/08
Ob-8945/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. SV 897/08 z dne
14. 10. 2008, je bilo stanovanju št. 10, v skupni izmeri 61,64 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Mariborska
35B, Dravograd, ki leži na parc. št. 995/1,
k.o. Dravograd, last dolžnika in zastavitelja
na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z dne 12. 10. 2008, s prodajalcema z imenom Dušanka-Brigita Navodnik
in Mladen Navodnik, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 40.000,00, s končnim
rokom vračila 20. 10. 2023 in s pp, v korist
zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, enolična identifikacijska
številka 1870653.
SV 1922/2008
Ob-8946/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1922/2008 z dne
22. 10. 2008, je stanovanje št. 33/IV s kletno shrambo v skupni izmeri 33,95 m²,
v objektu v Mariboru, Preradovičeva 29
– parc. št. 1414/5 in 1414/7 k.o. Studenci,
last Črnčič Suzane, stan. Maribor, Preradovičeva 29, na temelju prodajne pogodbe
z dne 20. 10. 2008, zastavljeno v korist
UniCredit Banke Slovenija d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
72.600,00 CHF s pp.
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Št.

SV 727/08
Ob-8999/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 727/08 z dne 24. 10.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje št. 8
(z ident. št. 347/8.E, k.o. Studenci), v pritličju
objekta Valvasorjeva ulica 59 (prej Leningrajska 27/a), Maribor, v skupni izmeri 44,96 m2,
stoječem na parc. št. 2336, k.o. Studenci in katero je zastaviteljica Žumar Danica,
EMŠO 1209958505655, pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 10. 2008,
ki je bila sklenjena s prodajalko – Peršuh
Rijavec Martino, EMŠO 1202981505749,
zastavljena v korist banke – upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka
5860580000, v zavarovanje neposredno
izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnice v višini 48.000,00 CHF, z obrestno
mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz
šestmesečnega Libor-ja in fiksnega pribitka
v višini 2,35% točke na letni ravni; z vračilom
glavnice kredita v 240-mesečnih anuitetah,
ki zapadejo v plačilo vsakega 30. dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita
v plačilo na dan 30. 10. 2028 oziroma takoj,
če se izpolnijo pogoji iz 10. člena kreditne
pogodbe, številka 81008557428.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 1763/2008
Os-9006/08
Narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku opr. št. St 1763/2008 (prej
St 118/2006) nad dolžnikom ECM Ekonomski Center Maribor, arhiviranje - mikrofilm, svetovanje, storitve in trgovina d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor
– v stečaju, razpisan za dne 3. 11. 2008 ob
10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča
se prekliče.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2008

Izvršbe
In 117/2005
Os-8405/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 117/2005 z dne
23. 6. 2005, je bila v izvršilni zadevi upnika
Stanovanjskega sklada RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Špela Plešec iz Ljubljane, zoper dolžnika Černivec Marjana, Ul. 5. prekomorske
brigade 6, Ptuj, zaradi izterjave 2.083,22
EUR s pp, po izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 12, v 3. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu: Ul. 5. prekomorske brigade 6, Ptuj, v skupni izmeri 68,86 m2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 29. 9. 2008
In 1730/2007
Os-8524/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 12. 7. 2006, opr.
št. I 2006/08882, je bil dne 5. 12. 2007
v korist upnika Pate d.o.o., Topniška 35c,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Jože Ilc iz Ljub
ljane, opravljen rubež stanovanja št. 25, v 6.
nadstropju stavbe Bratovševa ploščad 23
v Ljubljani, v izmeri 72,88 m2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 37190/2004
Os-7962/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Endreja in Eve Šarvari, oba Krivec 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stoječo
na parc. št. 1587, vpisano v vl. št. 1640,
k.o. Glince, dne 30. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 37190/2004, izdalo sklep o začetku po-

stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, sporazuma po 64. členu ZZZDR z dne
13. 12. 1994, sklenjenega med Grunčič-Vedlin Vesno, Krivec 28, Ljubljana in Vedlin
Borisom, Krivec 28, Ljubljana, za nepremičnino, stoječo na parc. št. 1587, vpisano v vl.
št. 1640, k.o. Glince.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 5384/2005
Os-7964/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Katarine Burja, ki jo
zastopa mati Natalija Vasiljevna Burja, obe
Beblerjev trg 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 59 v 7. nadstropju, na naslovu Beblerjev
trg 11, Ljubljana, z ident. št. 59.E, vpisani
v podvl. št. 349/59, k.o. Nove Jarše, dne
24. 7. 2008, pod opr. št. Dn 5384/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 77-51-P z dne 8. 6. 1977,
sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis Ljubljana (kot prodajalcem) in
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis
Ljubljana za TOZD in SS Skupne službe
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 59.E, vpisano v podvl. št.
349/59, k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe št. 33-13/90a
z dne 14. 1. 1991, sklenjene med Družbenim podjetjem Gradis Strojno prometna
operativa p.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in
Zdravkom Pečarjem, Pod kostanji 21, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 59.E, vpisano v podvl. št.
349/59, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 5489/2005
Os-7968/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jane Perc, Zavrstnik
12, Šmartno, ki jo zastopa družba Otium
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 31, na naslovu Preglov trg
11, Ljubljana, z ident. št. 31.E, vpisani v podvl. št. 1607/31, k.o. Moste, dne 24. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 5489/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško

knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
MS4/5 556/83 z dne 25. 11. 1983 in dodatka
k soinvestitorski pogodbi št. MS 4/5 556/83
z dne 11. 4. 1985, sklenjena med Zavodom
za izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Marijo Mlakar, Novo Polje C-IV/64, Ljubljana Polje (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 31.E, vpisano v podvl. št. 1607/31,
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 36109/2004
Os-7970/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Janje Gostiša, Škofjeloška c. 27, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 15 v 2. nadstropju, na naslovu Škofjeloška 27, Medvode, z ident. št. 15.E, vpisani v podvl.
št. 1541/15, k.o. Preska, dne 22. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 36109/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o sofinanciranju
nakupa stanovanja z dne 9. 2. 1993, sklenjene med Petrol, r.o., Ljubljana (kot prvo
pogodbenik) in Janjo Grm, Frankopanska
14, Ljubljana (kot drugo pogodbenik), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 1541/15 k.o. Preska.
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 37265/2004
Os-7971/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marjete Zalar, Ljub
ljanska cesta 85, Horjul, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 29 v 3. nadstropju, na naslovu Gotska
ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 107.E, vpisani v podvl. št. 3017/107, k.o. Dravlje, dne
23. 7. 2008, pod opr. št. Dn 37265/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 70-3358 z dne
11. 11. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Horvat Vojmirjem, Na jami 5, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 107.E, vpisano v podvl. št.
3017/107, k.o. Dravlje,
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– kupne - prodajne pogodbe z dne 25. 6.
1977, sklenjene med Horvat Vojmirjem, Gotska ul. 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Bredo Aleš, Cesta 1. maja, Kranj (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
107.E, vpisano v podvl. št. 3017/107, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 2174/2008
Os-7972/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v Ljub
ljani, Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, dvosobno stanovanje v I. nadstropju, v izmeri
52,17 m2, na naslovu Bohoričeva 18, Ljub
ljana, z ident. št. 904.E, vpisano v podvl. št.
118/5, k.o. Šentpeter, dne 25. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 2174/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 465-241/98
z dne 12. 11. 1998, sklenjene med Miranom
Pavličem, Bohoričeva 18, Ljubljana (kot prodajalcem) in Republiko Slovenijo, Vlado RS,
ki jo je zastopal generalni sekretar Vlade RS
Borut Šuklje (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 904.E, vpisano
v podvl. št. 118/5, k.o. Šentpeter.
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 4769/2005
Os-7994/08
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 17 m2, stoječo na parc. št.
512/21, vpisano v vl. št. 1189 k.o. Udmat,
dne 29. 7. 2008, pod opr. št. Dn 4769/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 6. 1976, sklenjene med
Markeljc Avgustom, Jana Husa 15, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Avto moto društvom
Moste, Jana Husa 1/a, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, stoječo na parc. št.
512/21, vpisano v vl. št. 1189, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008

Št.

Dn 4762/2005
Os-8022/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Izda Silva, Škofjeloška
cesta 23, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 17
v 3. nadstropju, na naslovu Škofjeloška 23,
Medvode, z ident. št. 17.E, vpisano v podvl.
št. 1543/17, k.o. Preska, dne 29. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 4762/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
10. 2. 1993, sklenjene med Vladimirjem Radakovičem, Trg Rivoli 9, Kranj (kot prodajalcem) in Izda Silvom, Savska cesta 5, Jesenice (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št.
1543/17, k.o. Preska.
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 4664/2005
Os-8023/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Pöschl Saše, Linhartova cesta 19, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 30 v 5. in 6.
nadstropju, na naslovu Linhartova cesta
19, Ljubljana, z ident. št. 187.E, vpisano
v podvl. št. 3763/187, k.o. Bežigrad, dne
29. 7. 2008, pod opr. št. Dn 4664/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 26. 11. 1979, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje
(kot prodajalcem) ter Pöschl Sašem ter
Pöschl-Štrucelj Alenko, oba Rožanska 6,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 187.E, vpisano v podvl. št. 3763/187, 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 4770/2005
Os-8030/08
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.
512/8, vpisano v vl. št. 1046, k.o. Udmat,
dne 29. 7. 2008, pod opr. št. Dn 4770/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 15. 10. 1971, sklenjene med
Avto moto društvom Moste, Jana Husa 1/a,
Ljubljana (kot prvo pogodbenikom) in Krašovec Marjanom, Povšetova 57, Ljubljana
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(kot drugo pogodbenikom), za nepremičnino, stoječo na parc. št. 512/8, vpisano v vl.
št. 1046, k.o. Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 5819/2008
Os-8032/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Konstantina Viranta,
Metoda Mikuža 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 15 v 1. nadstropju, na naslovu Metoda
Mikuža 6, Ljubljana, z ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št. 3773/73, k.o. Bežigrad, dne
25. 7. 2008, pod opr. št. Dn 5819/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. BS 2/2-67/85 z dne 25. 1.
1985 in aneksa k pogodbi št. BS 2/2-67/85
z dne 27. 2. 1986, sklenjena med Stanovanjsko zadrugo SCT o.sol.o., Ljubljana (kot
prodajalko) in Posestvom Snežnik, Kočevska Reka (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št. 3773/73, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe z dne 10. 7. 1990,
sklenjene med Posestvom Snežnik, Kočevska Reka (kot prodajalcem) in Republiškim sekretariatom za notranje zadeve
RS (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št.
3773/73, 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 15. 9. 2008
Dn 31031/2004
Os-8035/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Helene Rous, Maroltova 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje, št. 4 v 1. nadstropju, s shrambo št.
11/4 v kleti, na naslovu Maroltova 9, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 4.E, podvložek
št. 2910/4, k.o. Stožice, dne 12. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 31031/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS-3231/78 z dne
28. 3. 1978, sklenjene med prodajalcem
Združenim gradbenim podjetjem Giposs
Ljubljana, Dvoršakova 5 in kupovalko Alojzijo Gibičar Tramšek, Cesta Ceneta Štuparja 22, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št.
4, v 1. nadstropju objekta v soseski BS-3,
Stožice;
– dodatka h kupni pogodbi z dne 21. 11.
1978, sklenjenega med prodajalcem Združenim gradbenim podjetjem Giposs Ljub
ljana, Dvoršakova 5 in kupovalko Alojzijo

Stran

3640 /

Št.

103 / 30. 10. 2008

Gibičar Tramšek, Cesta Ceneta Štuparja 22,
Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6.
1992, sklenjene med prodajalko Alojzijo Gibičar, Ul. narodne zaščite 11, Ljubljana in
kupcema Tomažem ter Melito Bajuk, Koroškega bataljona 11, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje št. 4 v izmeri 56, 25 m2, ki se
nahaja v 1. nadstropju stanovanjske stavbe
v Ulici narodne zaščite 11 v Ljubljani, sedaj
Maroltova 9, Ljubljana;
– prodajne pogodbe z dne 30. 1. 1993,
sklenjene med prodajalcema Tomažem in
Melito Bajuk, Koroškega bataljona 11, Ljub
ljana ter kupovalko Marjeto Rutar Gorjan,
Žlebe 13a, Medvode, za dvosobno stanovanje št. 4, v izmeri 56,25 m2, na Maroltovi
9, v Ljubljani;
– prodajne pogodbe z dne 26. 2. 2003,
sklenjene med prodajalko Marjeto Rutar
Gorjan, Krivec 8, Ljubljana, in Heleno Rous,
Resljeva 44, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 4, v 1. nadstropju stanovanjskega
objekta na Maroltovi 9 v Ljubljani, soseska
BS-3.
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 35711/2004
Os-8063/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Polone Suhadolc,
Podutiška 245, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 122.E, vpisani v podvl. št. 1550/49,
k.o. Brinje I, dne 4. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 35711/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 5.
1993, sklenjene med Pako d.o.o., ki ga je
zastopal direktor Jože Rojc (kot prodajalcem) in Polono Suhadolc, Trebinjska 16,
Ljubljana (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 5216/2005
Os-8064/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jarc Janeza, Tovarniška 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, poslovni prostor
št. 6 v kleti, v izmeri 18,82 m2, na naslovu
Tržaška 2, Ljubljana, z ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 1038/6, k.o. Gradišče II, dne
31. 7. 2008, pod opr. št. Dn 5216/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 5. 1993, sklenjene med Iskro Banko v likvidaciji, Ljubljana (kot prodajalcem) in Krdžič Sašom, Pot na Fužine 37,
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Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št.
1038/6, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 29277/2007
Os-8068/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Đurkovič Ranka, Triglavska ulica 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 20.E, vpisani v podvl. št. 3738/20, k.o.
Bežigrad, dne 28. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 29277/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 251-2614/92-ZB
z dne 4. 5. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona, med Skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije, kot prodajalcem in Božič Leopoldom, 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
Os-8074/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Dovžan Franca, Dore in Andreje, vsi Veliki breg 9, Mojstrana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 12.E, vpisani v podvl. št. 4544/12, k.o.
Zgornja Šiška, dne 4. 7. 2008, pod opr.
št. Dn 35977/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 30. 6. 1965,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška (kot
prodajalcem) in Matildo Augustinčič, Na
gmajni 1, Ljubljana (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8.
1976, sklenjene med Augustinčič Matildo,
Celovška 159, Ljubljana (kot prodajalko) in
Emerikom Senčarjem (kot kupcem),
– darilne pogodbe z dne 5. 10. 1981,
sklenjene med Emerikom Senčarjem, Slovenski trg 1, Ptuj (kot darovalcem) in Emilom Senčarjem, Slovenski trg 1, Ptuj (kot
obdarjencem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

Dn 27312/2005
Os-8132/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Urbanec Frančiške,
Golnik 24, Golnik, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, poslovni prostor št. 8
v pritličju, v izmeri 20,87 m2, na naslovu Tržaška 2, Ljubljana, z ident. št. 33.E, vpisano
v podvl. št. 1038/33, k.o. Gradišče II, dne
20. 8. 2008, pod opr. št. Dn 27312/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 7. 4. 1992, sklenjene med Iskro Elektrozveze, p.o., Industrija sistemov elektronike in zvez, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Štimec Marjanom, Ul. bratov Babnik 24,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 33.E, vpisano v podvl. št.
1038/33, k.o. Gradišče II.
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 17. 9. 2008
Dn 9012/2005
Os-8138/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vlaste Trstenjak, Jamova cesta 54, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 13, v pritličju, na naslovu ob Jamovi
ulici, Ljubljana, v izmeri 11,27 m2, z ident. št.
213.E, vpisano v podvl. št. 4019/46, k.o. Vič,
dne 4. 9. 2008, pod opr. št. Dn 9012/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
273/76-02/5 z dne 3. 6. 1976, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje ter kupcema Kavšek
Ludvikom in Marijo, oba Poklukarjeva B-20,
Ljubljana, za garažo št. 13 v pritličju, na
naslovu ob Jamovi ulici, Ljubljana, v izmeri
11,27 m2, z ident. š. 213.E, vpisano v podvl.
št. 4019/46, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2008
Dn 5752/2005
Os-8155/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nade Kodila Češnovar, Bilečanska ul. 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 46 v 5. nadstropju, na naslovu Bilečanska ul. 4, Ljubljana, z ident.
št. 46.E, vpisano v podvl. št. 1281/46, k.o.
Štepanja vas, dne 1. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 5752/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 7/77 z dne 19. 1. 1977, sklenjen
med IMOS – poslovnim združenjem za industrijsko gradnjo, Ljubljana (kot prodajalcem)
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in Ladislavom Landa, Ružmarinka 3/IV, Zagreb (kot kupovalko), za nepremično, ki ima
sedaj ident. št. 46.E, vpisano v podvl. št.
1281/46, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2008
Dn 58/2005
Os-8157/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andreje Alt, Jadranska 2, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Perdan Andrej s.p., Adamičeva
9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino na naslovu Jadranska ulica
2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 9.E, vpisano v podvl. št. 4340/9, k.o. Vič, dne 14. 7.
2008, pod opr. št. Dn 58/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne in prodajne pogodbe
št. 94/68 z dne 23. 8. 1968, sklenjenem med
GP Tehnogradom Ljubljana, Tržaška 68/a, ki
ga je zastopal direktor Rado Jarc (kot prodajalcem) in Francko Dobrun, Stari trg 11/a,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 4340/9, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2008
Dn 1156/2005
Os-8159/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nataše Vanček, Kettejeva 16, Maribor, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino na naslovu Osenjakova ulica 6, z identifikatorjem št. 314.
E, vpisano v podvl. št. 2140/47, k.o. Slape,
dne 15. 7. 2008, pod opr. št. Dn 1156/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listne, kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 3. 1994, sklenjene med
Dolar Ireno in Stipič Martinom oba Osenjakova 6, Ljubljana (kot kupcema) ter Miranom in Alenko Tartara, oba Ljubljanska 103,
Domžale (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 314.E, vpisano
v podvl. št. 2140/47, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2008
Dn 4228/2006
Os-8160/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagatelja Institut Jožef Štefan,
Jamova cesta 39, Ljubljana, ki ga zastopa
prof. dr. Jadran Lenarčič, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 6.E podvl. št. 4153/6, k.o. Vič, dne
12. 8. 2008 pod opr. št. Dn 4228/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 5. 1965, št. 25/65, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd
Ljubljana in Nuklearnim inštitutom Jožef
Štefan Ljubljana, za nepremično, ki ima sedaj identifikator 6.E, in je vpisana v podvl. št.
4153/6, k.o. Vič.
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 19. 8. 2008

– kupne pogodbe z dne 5. 5. 1970, sklenjene med Janežič Jožetom, Celovška 145,
Ljubljana (kot kupcem) ter Zic Mojmirjem
ter Dimitrijem, oba Čopova ul. 14, Celje (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 71.E in 72.E, vpisano v podvl. št.
4275/38, k.o. Zg. Šiška;
– dodatka h kupni pogodbi z dne 10. 10.
1983, sklenjenega med Janežič Darinko, Janežič Boštjanom in Janežič Alenko, vsi Berdajseva 6, Ljubljana, (kot prodajalci) ter Žic
Mojmirjem in Dimitrijem, Ane Ziherlove 10,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 71.E in 72.E, vpisano
v podvl. št. 4275/38, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008

Dn 1158/2005
Os-8161/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Neve Gaberšček,
Chengdujska c. 14, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino na naslovu Osenjakova ulica 4, Ljubljana, z identifikatorjem št. 205.
E, vpisano v podvl. št. 2140/22, k.o. Slape,
dne 15. 7. 2008, pod opr. št. Dn 1158/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 011389/87 z dne
21. 10. 1987, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o. (kot prodajalcem) ter Petrom Gabrijelčičem in Bojano
Škrk-Gabrijelčič, oba Poljanska 20, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator št. 205.E, vpisano
v podvl. št. 2140/22, k.o. Slape,
– prodajne pogodbe z dne 16. 6. 1992,
sklenjene med Petrom Gabrijelčičem in Bojano Škrk-Gabrijelčič, oba Poljanska 20,
Ljubljana (kot prodajalcema) ter Majdo Erjavec, Glinškova ploščad 12, Ljubljana in
Dušico Raletič, Kogojeva 1, Ljubljana (kot
kupovalkama), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 205.E, vpisano v podvl.
št. 2140/22, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9.2008

Dn 16192/2005
Os-8364/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Dragice Kocjančič,
Pot do šole 2e, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium, d.o.o. Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 55.E, podvl. št.
2245/55, k.o. Slape, dne 4. 9. 2008, pod
opr. št. Dn 16192/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe 010762/86
z dne 30. 6. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol. Grosuplje,
kot prodajalcem in Matjažem Drobničem,
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
55.E in je vpisana v podvl. št. 2242/55, k.o.
Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008

Dn 19321/2005
Os-8362/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Simone Jerala, Podreča 107, Mavčiče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z ident. št. 71.E in
72.E, podv. št. 4275/38, k.o. Zg. Šiška, dne
21. 8. 2008, pod opr. št. Dn 19321/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:

Dn 11170/2004
Os-8365/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nataše Pečko Primc,
Puharjeva 15, Ljubljana, ki jo zastopa Milan
Vajda, odvetnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z ident.
št. dela stavbe 1736-001175-55, parc. št.
454/6, 453/9, 414/10 in 413/8, k.o. Brinje I,
dne 20. 8. 2008, pod opr. št. Dn 11170/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 808/12/91,
sklenjene med Občino Ljubljana - Bežigrad
(kot prodajalko) in Marijo Borošak, Ul. 29.
hercegovske divizije 13, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. dela stavbe 1736-01175-55, na parc. št.
454/6, 453/9, 414/10 in 413/8. k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2008
Dn 13836/2004
Os-8366/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Raiffeisen Leasing,
d.o.o., Tivolska cesta 30, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Janez Dečman, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
s parc. št. 1713/38, vpisano v vl. št. 2471,
k.o. Dravlje, dne 21. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 13836/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 11. 11. 1996, sklenjene med Iskro Commerce Trgovine d.o.o.,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Iskro Sysen,
d.o., Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino s parc. št. 1713/38, vpisano v vl. št. 2471,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 33446/2004
Os-8382/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Milenkovič Vladislava,
Stope 3, Velike Lašče, ki ga zastopa družba
Kreator, poslovni center d.o.o. Litijska 38,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. dela stavbe
1721-210-30, stoječo na parc. št. 24/5 in
26/15, k.o. Gradišče I, dne 20. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 33446/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. FV „D“-II/25 z dne
26. 12. 1972, I. dodatka h kupni pogodbi št.
FV „D“-II/25 z dne 3. 9. 1973 in II. dodatka
h kupni pogodbi št. FV „D“-II/25 z dne 6. 10.
1975, sklenjenih med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Marijo Milenkovič, Mala čolnarska 6, Ljubljana (kot prodajalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe
1721-210-30, stoječo na parc. št. 24/5 in
26/15, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 22992/2004
Os-8383/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Vodopije, Lepa
pot 5, Slovenj Gradec, ki jo zastopa Otium d.o.o. Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikacijsko št. dela stavba 01031-136,
k.o. Brinje I, dne 20. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 22992/2004 izdalo sklep o začetku postopka zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS-3 ST-2 13/80
z dne 14. 10. 1980, ki sta jo sklenila prodajalec SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5, Ljub
ljana, ki jo je zastopal Staninvest Ljubljana
TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana
in kupec Pegan Marjan, Močnikova 6, Ljub
ljana, za stanovanje št. 88, v 11. nadstropju
stolpnice ST-2 v izmeri 43,65 m2, stoječe
na parc. št. 479, 480, 834, 408/2, 477/2,
k.o. Brinje;
– dodatka k zgoraj navedeni pogodbi
z dne 14. 10. 1980.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 17941/2004
Os-8385/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Branke Berkopec Peterle in Alojza Peterleta, Vodovodna cesta
3a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z ident. št. dela
stavbe 2636-02339/043, 2636-02339/044,
2636-02339/045, k.o. Bežigrad, dne 20. 8.
2008, pod opr. št. Dn 17941/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
V-E/IV-10 z dne 26. 9. 1972, ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Tehnika,
Vošnjakova 8, Ljubljana in kupec Berkopec
Anton, Frankopanska 16, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje z oznako A, ki bo
označeno s št. 10, v 4. nadstropju, v objektu
E, ob Vodovodni cesti v Ljubljani, v izmeri
80,40 m2, z balkonom in sušilnico v izmeri
10,50 m2, stoječ na parc. št. 920/2, 924/1,
925/1, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 22624/2004
Os-8386/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pejković Ljubiše, Obirska 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo v izmeri 14 m2,
stoječo na parc. št. 2094/4, vpisano v vl.
št. 3682, k.o. Zg. Šiška, dne 26. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 22624/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 12.
1991, sklenjene med Zupančič Atonom in
Valentino, oba Bijedičeva 4, Ljubljana (kot
prodajalcema) in Pavlica Bogdanom, Adamičeva 8, Ljubljana (kot kupcem), za ne-

premičnino, garažo v izmeri 14 m2, stoječo
na parc. št. 2094/4, vpisano v vl. št. 3682,
k.o. Zg. Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3.
1994, sklenjene med Pavlica Bogdanom,
Adamičeva 7, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Najdenovski Markom, Runkova 2, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, garažo
v izmeri 14 m2, stoječo na parc. št. 2094/4,
vpisano v vl. št. 3682, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 29501/2005
Os-8387/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Šurbek Milivoja-Štefana, Resljeva cesta 44, Ljubljana, ki ga zastopa družba Arkada nepremičnine, d.o.o.,
Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 608.E, vpisano v podvl. št.
2352/140 in parkirno mesto št. G8, z ident.
št. 773.E, vpisano v podvl. št. 2352/229,
oboje v k.o. Tabor, dne 29. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 29501/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorke pogodbe št. 313/85
z dne 1. 4. 1985, aneksa št. 1/86 k soinvestitorki pogodbi z dne 10. 9. 1986, aneksa
št. 2786 k soinvestitorki pogodbi z dne 24. 9.
1986, sklenjene med SOZD ZIGP Imos,
o.sol.o. Linhartova 11a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Iskro Commerce, Tržno področje Jugoslavije, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 608.E,
vpisano v podvl. št. 2352/140 in z ident. št.
773.E, vpisano v podvl. št. 2352/229, oboje
v k.o. Tabor;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med iskro Commerce (kot prodajalcem)
in Marijo Malešev (kot kupovalko), za nepremičnini, k imata sedaj ident. št. 608.E,
vpisano v podvl. št. 2352/140 in z ident. št.
773.E, vpisano v podvl. št. 2352/229, oboje
v k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 13064/2004
Os-8388/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Vrbinc Mirka in Zvonke, Polje, Cesta VI/2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z ident. št. dela stavbe 1772-2637-19 (stanovanje v izmeri 62,82 m2) in 1772-2637-20
(klet v izmeri 5,04 m2), k.o. Slape, dne 19. 8.
2008, pod opr. št. Dn 13064/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja št. 1720 z dne 30. 4.
1974, ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Obnova, Titova 39, Ljubljana in
kupec Delač Mile, Tomačevska 13/a, Ljub
ljana, za stanovanje št. 10/II vhod, v izmeri
59,10 m2, stoječ na parc. št. 555/1, 554, k.o.
Slape-Polje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 11023/2007
Os-8389/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Buck Metke, Viška
49b, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Brane Gorše iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listne, za nepremičnino z identifikatorjem
121.E in 122.E, podv. št. 3774/65, k.o. Vič,
dne 18. 8. 2008, pod opr. št. Dn 11023/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3.
1969, sklenjene med SGP Grosuplje, kot
prodajalcem in Transportnim podjetjem Ljub
ljana, za nepremičnini, ki imata sedaj identifikator 121.E in 122.E, podv. št. 3774/65,
k.o. Vič,
– kupoprodajne
pogodbe
št.
2786/1-06/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene
med Železniškim gospodarstvom Ljubljana
in Bizjak Pavlo, za nepremičnini, ki imata
sedaj identifikator 121.E in 122.E, podvl. št.
3774/65, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 10814/08
Os-8492/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nade Borko, stanujoče Bevkova ulica 3, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
v višini 1/2 celote in v korist Zvonka Brodarja
v višini 1/2 celote, na nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 3425/46, k.o. Tezno, pod opr. št.
Dn 10814/08, dne 11. 9. 2008 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
17. 1. 2001, sklenjene med prodajalko Marijo
Pihler, roj. 8. 7. 1943, stanujočo v Dornavi,
Pacinje 37 in kupovalko Mirico Lešnik, roj.
23. 4. 1958, stanujočo v Miklavžu na Dravskem polju, Tomažičeva ulica 11, s katero
je prodajalka kupovalki prodala dvosobno
stanovanje št. 44, v V. nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Bevkova ulica
3, zgrajenega na parc. št. 418/2, k.o. Tezno
in dovolila, da se na njem vknjiži lastninska
pravica v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, 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 Mariboru
dne 29. 9. 2008
Dn 13862/01
Os-8547/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marinke Polič, Plečnikova ulica 8, Maribor,
ki jo zastopa Marija Topolovec s.p., Flatmary, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 2219/14, k.o. Tabor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
odvl. št. 2219/14, k.o. Tabor, v svojo korist
v višini 1/2 celote in v korist Alojzije Polič
v višii 1/2 celote, pod opr. št. Dn 13862/01,
dne 12. 9. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 20. 4. 1965,
sklenjene med investitorjem gradnje SGP
Stavbar in kupcem Igorjem Štuhcem, stanujočim v Ljubljani, Vošnjakova ulica 7, s katero je prodajalec kupcu prodal garsonjero
št. 14, v II. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Plečnikova ulica 8 in
– sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, št. II
D 844/91 z dne 17. 9. 1991, po katerem so
garsonjero št. 14, v II. nadstropju stanovanjske hiše Plečnikova ulica 8, Maribor, po pokojnem Alojzu Tušniku, rojenem 8. 6. 1915,
umrlem 6. 5. 1991 in nazadnje stanujočem
Ljubljana, Agrokombinatska 6c, dedovali do
6/8 celote zapustnikova hči Ariana Hrastnik,
roj. 24. 10. 1947, stanujoča Adamičeva 9,
Ljubljana do 1/8 celote zapustnikova vnukinja Tina Tušnik, roj. 7. 10. 1981, stanujoča
Čokova 1, Portorož in do 1/8 celote zapustnikov vnuk Tadej Tušnik, roj. 21. 1. 1984,
stanujoč Čokova 1, Portorož.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 10. 2008
Dn 7596/08
Os-8563/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Lah, stanujoče Cigonca 46, Slovenska
Bistrica, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičninah, pripisanih vl. št. 1026, k.o.
Rače, v korist predlagateljice v višini 1/2 celote, v korist Jožefa Kirbiša v višini 1/4 celote
in v korist Neže Kirbiš v višini 1/4 celote,
pod opr. št. Dn 7596/08, dne 18. 9. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 11. 7. 1997,
sklenjene med prodajalci Jožefom Nemešem, roj. 8. 5. 1934, stanujočim v Račah,
Kolodvorska ulica 32, Srečkom Nemešem,
roj. 14. 2. 1959, stanujočim v Račah, Kolodvorska ulica 32 in Terezijo Rožič, roj. 4. 11.
1941, stanujočo v Mariboru, Trubarjeva ulica 10 in kupci Jožefo Lah, roj. 11. 1. 1954,
stanujočo v Račah, Nova ulica 9, Jožefom
Kirbišem, roj. 24. 2. 1925, stanujočim v Bo-
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račevi 48, Radenci in Nežo Kirbiš roj. 1. 2.
1927, stanujočo v Boračevi 48, Radenci,
s katero so prodajalci kupcem prodaji nepremičnine, ležeče na parc. št. 2383 in 2384,
pripisanih vl. št. 1026, k.o. Rače in na teh
dovolili vknjižbo lastninske pravice v korist
Jožefe Lah v višini 1/2 celote, Jožefa Kirbiša v višini 1/4 celote in Neže Kirbiš v višini
1/4 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 6. 10. 2008
Dn 10412/07
Os-8564/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roberta Godine, stanujočega Sprehajalna
pot 7, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1933/29, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. 10412/07, dne 23. 9. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0635-12/91
z dne 5. 12. 1991, sklenjene v skladu z določili Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91) med prodajalcem TAM Maribor,
družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska cesta 184, ki ga
je zastopal predsednik družbe Maksimilijan
Senica in kupcem Jožem Finguštom, EMŠO
2302936500580, stanujočim Betnavska
cesta 127, Maribor, s katero je prodajalec
kupcu prodal dvoinpolsobno stanovanje št.
28, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe
v Mariboru, Betnavska cesta 127 in na tem
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca in
– darilne pogodbe z dne 10. 11. 1992,
sklenjene med darovalcem Jožem Finguštom, stanujočim Betnavska cesta 127, Maribor in obdarjenko Katarino Fingušt, roj.
22. 11. 1936, stanujočo Betnavska cesta
127, Maribor, s katero je darovalec obdarjenki podaril stanovanje št. 28, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Betnavska cesta 127 in dovolil, da se na tem
obdarjenka vknjiži kot etažna lastnica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2008
Dn 7438/07
Os-8565/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Železnik Aleša, stanujočega Vegova ulica
19, Maribor in Železnik Mihe, stanujočega
Kosarjeva ulica 36, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev,
vsakega v višini 1/2 celote, na nepremičninah, pripisanih vl. št. 1130, k.o. Koroška
vrata, pod opr. št. Dn 7438/07, dne 23. 9.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 6. 9.
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1999, sklenjene med prodajalcem Samom
Toplakom, rojenim 14. 11. 1958, stanujočim
Gregorčičeva ulica 12, Maribor, ki ga je po
pooblastilu zastopal oče Ivan Toplak, rojen
21. 9. 1931, stanujoč Kosarjeva ulica 36,
Maribor in kupcema Alešem Železnikom,
rojenim 18. 5. 1973 ter Miho Železnikom,
rojenim 8. 7. 1981, oba stanujoča Geršakova ulica 20, Maribor, s katero je prodajalec
kupcema prodal nepremičnine, pripisane vl.
št. 1130, k.o. Koroška vrata, s pripisanima
parc. št. 1112 – stavbišče, hiša Kosarjeva
ulica 36, Maribor in dvorišče in parc. št. 1113
- sadovnjak, v kateri je prodajalec dovolil, da
se na tem vknjiži lastninska pravica v korist
kupcev, ko se predloži potrdilo, da je kupnina v celoti plačana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2008
Dn 4560/98
Os-8566/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Lonec, stanujoče Zgornji Duplek 27c,
Spodnji Duplek, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 163, pripisani
vl. št. 628, k.o. Zgornji Duplek, v svojo korist
v višini 2/3 celote in v korist Marije Koštric
v višini 1/3 celote, pod opr. št. Dn 4560/98,
dne 23. 9. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, dodatka h kupni pogodbi št. 157/190-06/5-52-2/EZ/Kal
z dne 19. 1. 1977, z odtisnjenim žigom
Davčne uprave skupščine Občine Maribor
z dne 14. 9. 1977, sklenjenega med prodajalci Martinom Bračkom, Francko Bračko,
oba stanujoča Dvorjane 9 in Rozi Pečar,
stanujočo Zgornji Duplek 21, Spodnji Duplek ter kupovalkama Marijo Koštric in Marijo Lonec, obe stanujoči Klinetova ulica 11,
Maribor, ki je spremenil kupno pogodbo št
157/190-06/5-52-2/EZ/Kal tako, da prodajalka Roza Pečar proda stanovanjsko hišo
v Zgornjem Dupleku 27/c, stoječo na parc.
št. 163, pripisano vl. št. 628, k.o. Zgornji
Duplek in v katerem je lastnica Roza Pečar
dovolila, da se pri tej nepremičnini vknjiži
lastninska pravica na kupovalko Marijo Koštric do 1/3 in na kupovalko Marijo Lonec
do 2/3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2008
Dn 10944/08
Os-8567/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, ki jo zastopa župan, ki ga na podlagi generalnega pooblastila zastopa Višnja
Pravdič, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini parc. št. 972/1, pripisani vl.
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št. 22, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št.
Dn 10944/08, dne 11. 9. 2008 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 29. 5.
1985, sklenjene med Občino Maribor - Tabor, ki jo je zastopal predsednik izvršnega
sveta Ivan Hrnčič, kot prevzemnico in Samoupravno stanovanjsko skupnostjo mesta
Maribor, ki jo je zastopal predsednik skupščine Stanislav Brglez, kot kupovalko, na
eni strani ter Hren Marto, roj. Štante, Pot
v Hrastovec 23, Črnuče, Štante Slavkom,
Linhartova ulica 66, Ljubljana, Avšič Silvo,
roj. Štante, Pot v Hrastovec 23, Črnuče in
Štante Milanom, Čopova ulica 9, Ljubljana,
kot prodajalci, na drugi strani, s katero so
prodajalci prodali in izročili Samoupravni
stanovanjski skupnosti Maribor v korist Občine Maribor – stanovanjsko hišo v Mariboru, Majcigerjeva ulica 2, stoječo na parc.
št. 972, stavbišče, dvorišče in vrt, pripisani
vl. št. 22, k.o. Spodnje Radvanje - Tabor in
dovolili vknjižbo družbene lastnine in pravico
uporabe v korist Občine Maribor - Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2008
Dn 11339/08
Os-8568/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka Siniča, stanujočega Meljska cesta 3, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1787/5, k.o.
Maribor - Grad, pod opr. št. Dn 11339/08,
dne 12. 9. 2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 459/85 z dne 24. 6.
1985, podpisane dne 28. 6. 1985, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki
jo je zastopal direktor Ivan Grauf in kupcem
Darkom Siničem, stanujočim Meljska cesta
3, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 3, v stavbi na naslovu
Vojašniška ulica 6, Maribor, k.o. Maribor Grad in na katerem je prodajalka dovolila
vknjižbo pravice uporabe etažne lastnine
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2008
Dn 11044/08
Os-8569/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Germa, stanujočega Kardeljeva
cesta 79, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
2023/61, k.o. Tabor, v njegovo korist v višini
1/2 celote in v korist Darje Ravnjak v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 11044/08,

dne 11. 9. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
251-3804/93-DU z dne 7. 6. 1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska
15, ki ga je zastopala Lučka Nagode-Debeljak in kupcem Maksom Feršem, EMŠO
1003943500269, stanujočim Kardeljeva cesta 81, Maribor, s katero je prodajalec kupcu
prodal stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske hiše Maribor, Ferkova ulica 14, stoječe
na parc. št. 2799/3, k.o. Tabor in v kateri je
prodajalec dovolil, da se na tem vknjiži lastninska pravica na ime kupca in
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 251-3804/93-DU z dne 7. 6. 1993, z dne
12. 3. 1997, sklenjenega med Stanovanjskim skladom pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 5,
ki ga je zastopala direktorica Lučka Nagode-Debeljak in Maksom Feršem, o predčasnem plačilu kupnine v enkratnem znesku.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2008
Dn 5482/08
Os-8570/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi Avdimetaja Qaush,
stanujočega Borštnikova ulica 38, Maribor,
ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Zoran
Razboršek, Trubarjeva ulica 4, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani pod vl. št. 1523/5, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 5482/08,
dne 12. 9. 2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1999,
sklenjene med prodajalcem Mercator - Klas
d.d. Maribor, Ptujska cesta 95, Maribor, ki
ga je zastopala direktorica Zvonka Letonja
in kupcem Qaush Avdimetajem, stanujočim
Borštnikova ulica 38, Maribor, s katero je
prodajalec kupcu prodal poslovni prostor
- okrepčevalnico, v izmeri 67,36 m2, v poslovni stavbi Maribor, Boršnikova ulica 33a,
zgrajeni na parc. št. 1147/19 in 1147/6, pripisanih vl. št. 1523, k.o. Spodnje Radvanje
in dovolil, da se na njem vknjiži lastninska
pravica na kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2008
Dn 4473/08
Os-8571/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Mauko, stanujoče Kobanska ulica 4,
Kamnica, ki jo zastopa odvetniška pisarna
Ivan Gorjup in ostali iz Maribora, za vknjižbo
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lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
pod vl. št. 1426/6, k.o. Maribor - Grad, pod
opr. št. Dn 4473/08, dne 12. 9. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2452/92 z dne
16. 10. 1992, sklenjene med Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik Izvršnega
sveta Anton Rous in kupovalko Ljudmilo
Kropec, EMŠO 2508921505028, stanujočo Aškerčeva ulica 4, Maribor, s katero je
prodajalec kupovalki prodal stanovanje št.
6 v I. nadstropju, v stanovanjski hiši Aškerčeva ulica 4, Maribor, stoječi na parc. št.
754, k.o. Maribor - Grad in hkrati dovolil,
da se na kupovalko vknjiži etažna lastninska pravica in
– prodajne pogodbe z dne 14. 6. 1996,
sklenjene med Ljudmilo Kropec, kot prodajalko in Natašo Mauko, stanujočo Ob gozdu
19, Ruše, kot kupovalko, za stanovanje št. 6
v I. nadstropju, v stanovanjski hiši Aškerčeva ulica 4, Maribor, stoječi na parc. št. 754,
k.o. Maribor - Grad in v kateri je prodajalka
dovolila, da se vknjiži lastninska pravica na
kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2008
Dn 1412/08
Os-8572/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Anice Dajčman, stanujoče Gornji trg 17, Lovrenc na Pohorju, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1103/4, k.o. Lovrenc na Pohorju, v korist
predlagateljice v višini 1/2 celote in v korist
Štefana Dajčmana v višini 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 1412/08, dne 19. 9. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 67/91 z dne
19. 12. 1991, ki sta jo na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
sklenila prodajalec Marles Holding Maribor
d.d., Limbuška cesta 2, Limbuš, ki ga je
zastopala direktorica sektorja za kadrovsko pravne in splošne zadeve Darja Papič in kupcem Valterjem Kurnikom, EMŠO
0303942500702, stanujočim Hočko Pohorje 78, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 4 v I. nadstropju, na naslovu
Gornji trg 17, Lovrenc na Pohorju, na parc.
št. 30/2, pripisani vl. št. 479, k.o. Lovrenc na
Pohorju in na njem dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2008
Dn 1341/2008
Os-7751/08
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Šentjurju z dne 18. 8. 2008, Dn 1341/2008,
je bil na predlog Nataše Vojnovič začet postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne li-
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stine, to je kupne pogodbe z dne 23. 3.
1965, sklenjene med Rimskokatoliškim župnijstvom v Planini pri Sevnici ter Ferdinandom Žagarjem, za nepremičnini s parc. št.
101 in 22.S, ki sta vpisani pri vl. št. 40, k.o.
Planina. Po izjavi predlagateljice je original
izgubljen.
Imetnike pravic na zgoraj navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listinske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 4. 9. 2008
Dn 1084/2008
Os-8131/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Marjana Ahlina, Perovo 37,
Grosuplje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
49/SPB-82, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje ter kupovalko Sluga Stanko, Zupančičeva 9, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 12,
v III. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
12.E, v vložku št. 5735/13, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 8.
2002, sklenjene med prodajalcem Vele, Trgovska družba d.d., Ljubljana 64, Domžale
in predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 9. 2008
Dn 444/2008
Os-8186/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
23. 5. 2008 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
za stanovanje št. 17, v večstanovanjski hiši
Kolonija 1. maja 18, Trbovlje, in stanovanje št. 6, v večstanovanjski hiši Opekarna 28, Trbovlje, ki sta jo sklenila Spekter
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7, Trbovlje in
Muminovič Rasim, Opekarna 28, Trbovlje,
z dne 28. 8. 1996 in s katero je Muminovič
Rasim, po zamenjavi postal izključni lastnik stanovanja št. 17, v izmeri 47,90 m2,
v stanovanjski hiši Kolonija 1. maja 18, Trbovlje, Spekter d.o.o., Trbovlje, pa postane
izključni lastnik stanovanja št. 6 v izmeri
28,30 m2, v stanovanjski hiši Opekarna 28,
Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Spektra d.o.o., Trbovlje, izgubil. Na
nepremičnini, stanovanju št. 17, v večstanovanjski hiši Kolonija 1. maja 18, Trbovlje
(sedaj stanovanje z ident. št. 11.E, vpisanim v podvl. št. 3272/11 Trbovlje, v izmeri
51,94 m2) je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Muminovič Rasim, Kolonija 1. maja 18, Trbovlje. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
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vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 1. 9. 2008
Dn 95/2008
Os-8491/08
Okrajno sodišče v Cerknici je po
zemljiškoknjižnem sodniku Tonetu Urbasu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suhadolec Marije, Ulica Andreja Bitenca 114,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice pri
nepremičnini z identifikacijsko številko dela
stavbe 9.E, stanovanjski prostor 4. in 1. etaža, Partizanska cesta 18a, 1381 Rakek, stanovanjska raba v površini 26,38 m2, vpisana
pri podvložku št. 1906/9, k.o. Rakek, v korist
predlagateljice do celote in za začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
izdalo sklep Dn št. 95/2008 z dne 2. 9. 2008,
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
prvim prodajalcem, danes Gradišče d.o.o. in
kupcem Istenič Tomažem, ki je bila sklenjena pred letom 1980,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 6.
1980, ki je bila sklenjena med prodajalcem
Istenič Tomažem, roj. 27. 5. 1948, Topniška
64, Ljubljana in kupcem Pirman Barbaro,
roj. 28. 11. 1910, Partizanska ulica, novi
blok, Rakek.
Predmet pogodb je bil nakup stanovanja
št. 9, v II. nadstropju stanovanjskega bloka
na Rakeku, Partizanska ulica, stoječem na
parc. št. 222/6, k.o. Rakek. Po kupoprodajni
pogodbi z dne 23. 6. 1980 je bilo stanovanje sestavljeno iz naslednjih prostorov: soba
15,79 m2, predsoba 3,09 m2, kopalnica in
WC 2,66 m2, skupaj neto stanovanjske površine 21,54 m2, s pripadajočim posebnim
prostorom v kleti stavbe za spravilo ozimnice in kurjave in pravico souporabe stopnišča
v tej stavbi.
Po vpisu v zemljiško knjigo je dobilo stanovanje identifikacijsko številko dela stavbe
9.E, stanovanjski prostor 4. in 1. etaža, Partizanska cesta 18a, 1381 Rakek, stanovanjska raba v površini 26,38 m2. Nepremičnina
je vpisana pri podvl. št. 1906/9, k.o. Rakek,
kjer je vknjižena družbena lastnina, imetnik
pravice uporabe Gradbeno podjetje Gradišče p.o. Cerknica.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 1. 10. 2008
Dn 954/08
Os-8535/08
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Nemec Otonu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Badavšek Jere iz Kajuhove ul. 2, v Ljutomeru,
za vknjižbo pridobitve lastninske pravice na
nepremičnini 5.E, stanovanjskem prostoru
št. 634-5, na naslovu Kajuhova ul. 2, Ljutomer, vpisanem pri podvložku 2327/5, k.o.
Ljutomer, pod Dn št. 954/08 z dne 9. 9.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe z dne 19. 11. 1992, sklenjene med
Veterinarsko postajo Ljutomer, Razlagova
7, Ljutomer in Perič Brankom iz Kajuhove
ul. 2, Ljutomer.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 6. 10. 2008
Dn 2248/2008
Os-8947/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Irene Pišek, Gabrovka 61, Gabrovka, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, s sklepom z Dn.
št. 2248/2008 z dne 16. 10. 2008, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, izgubljenega odpravka notarskega
zapisa sestavljenega za vpis v zemljiško
knjigo: notarskega zapisa prodajne pogodbe
opr. št. SV 1397/2007 z dne 24. 12. 2007
sklenjenega med prodajalcema Bajec Vido
in Tonetom Bajcem, oba stan. Gabrovka 61,
Gabrovka, ter kupovalko Ireno Pišek, Športna ulica 26, Ljubljana.
Predmet prodaje po navedeni listini je
stanovanje št. 6, v izmeri 35,48 m2, v 1.
nadstropju stanovanjskega objekta z ident.
št. stavbe 1.ES, Gabrovka 61, ki stoji na
parc. št. 943/2, k.o. Vodice, v zemljiški knjigi vpisano v podvložek št. 960/6 k.o. Vodice, kot nepremičnina št. 6.E, stanovanje št.
6 s pomožnim prostorom v 3,1 etaži, Gabrovka 61, Gabrovka, stanovanjska raba,
38,27 m2.
Na podlagi navedene listine in kupoprodajne pogodbe št. 362-3/91-437 z dne
27. 10. 1993 se predlaga vknjižba lastninske
pravice v korist Irene Pišek, Gabrovka 61,
Gabrovka, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omejeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri
podpisanem 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 Litiji
dne 16. 10. 2008
Dn 3944/2008
Os-8948/08
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni
sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Terezije Pirtovšek, Kidričeva cesta 3, Velenje in
Rahele Sedej, Mucharjeva 4, Ljubljana,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 177/06/93
z dne 14. 6. 1993 o prodaji stanovanja št.
24 v 4. nadstropju stanovanjske hiše na
Kidričevi cesti 3, Velenje, v skupni izmeri
82,60 m2, ki je bila sklenjena med prodajalcem Rudnik lignita Velenje, zastopanem
po članu PO Janku Luknerju, dipl. soc.
in kupovalkama Terezijo Pirtovšek, EMŠO:
0310937505220, in Rahelo Pirtovšek,
EMŠO: 1706963505152, obe stanujoči Kidričeva cesta 3, Velenje.
Nepremičnina je v zemljiški knjigi tega
sodišča vknjižena pri vl. št. 3232/24 k.o.
Velenje z oznako 24.E stanovanjska raba,
v izmeri 86,63 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist oseb z imenoma: Terezija Pir-
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tovšek, EMŠO: 0310937505220, Kidričeva
cesta 3, Velenje, Rahela Sedej, EMŠO:
1706963505152, Mucharjeva 4, Ljubljana,
za vsako do ene polovice.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 177/06/93 z dne 14. 6. 1993
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Terezije Pirtovšek in Rahele
Sedej.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 10. 2008
Dn 2432/2008
Os-8949/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Elektroinstalacije Novak Jože s.p., Tržaška
cesta 87b, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listin:
– pogodba o izročitvi, sklenjena dne
20. 4. 1994 med Marjanom Pišljarjem, Rovtarske Žibrše 35, Logatec kot družbenikom
in ustanoviteljem in družbo NEA commerce
d.o.o., Glonarjeva 8, Ljubljana,
– pogodba o izročitvi, sklenjena dne
21. 4. 1994 med Dušanom Černigojem,
Stara cesta 69, Logatec, kot družbenikom
in ustanoviteljem in družbo NEA commerce
d.o.o., Glonarjeva 8, Ljubljana, za nepremičnino: poslovni prostor v etaži 1 (klet na
severnem delu objekta) v izmeri 111,50 m2
v stavbi z naslovom Tržaška cesta 87B,
Logatec, z identifikacijsko številko 24.E
(2015-569-24).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jožefa Novaka, Količevo 10, Domžale, na podlagi teh pogodb, kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 4. 1994, izpiska iz sodnega registra in notarskega zapisa pogodbe o priznanju lastninske pravice SV 622/07
z dne 9. 10. 2007.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 10. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 27/2006
Os-6534/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik Zabukovec, v nepravdni
zadevi predlagatelja Drašič Alfreda, Tribanj
8, Koper, ki ga zastopa odvetnik Dušan Železnik iz Sežane, zoper nasprotne udeležence 1. pokojno Grbac Rozo, Korte 53, Izola;
2. Kaligarič Benedikta, Dantejeva 20, Izola;
3. pokojnega Kaligarič Mateja, Cetore 18,
Izola; 4. Grizonich Daria, Ontario, Kanada
in 5. Jeglič Vilmo, 570 Genova, Ontario,
Kanada, ki ju oba zastopa začasni zastopnik
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra; 6. Rojac
Loredano, Gažon 35/a, Šmarje; 7. Ivanič
Elviro, Gažon 9, Šmarje; 8. Sabadin Nadjo,
Izletniška 50, Koper, zaradi dovolitve nujne
poti (vsp. 2.086,46 EUR), na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),

v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku (ZNP) sklenilo:
drugemu nasprotnemu udeležencu Benediktu Kaligariču, rojenem 2. 8. 1914 v Cetorah, sinu Matije Kaligariča in rojene Ane
Poropat, se v navedeni nepravdni zadevi,
vodeni pri tukajšnjem sodišču pod opr. št.
N 27/2006, postavi začasnega zastopnika
Davorina Kranjca, odvetnika iz Kopra, Kosovelov trg 1/I.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 7. 2008
P 110/2008
Os-8206/08
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče stranke Cirila Štefaniča, stan. Jelše
18, p. Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa
odv. Drago Šribar iz Krškega, zoper toženo
stranko Terezijo Grilc, Moon Run Str. 69,
Pennsylvania, sedaj neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, izven
naroka dne 23. 9. 2008 sklenilo:
toženi stranki Tereziji Grilc, Moon Run
Str. 69, Pennsylvaina, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik in skrbnik za poseben primer odv. Adam Molan
iz Krškega, ki bo zastopal toženo stranko
v pravdni zadevi z opr. št. P 110/2008.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 9. 2008
P 84/2008
Os-8395/08
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Štefanije Krošelj, stan. Zg. Pohanca
9, p. Zdole, ki jo zastopa odv. Dušan Medved iz Krškega, zoper toženo stranko Jožeta
Božiča, stan. Dobrinska 9, p. Zagreb, Republika Hrvaška, sedaj neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, izven
naroka dne 30. 9. 2009 sklenilo:
toženi stranki Jožetu Božiču, stan. Dobrinska 9, p. Zagreb, Republika Hrvaška,
sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica in skrbnica za poseben primer odv. Kristina Jalovec iz Krškega, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadedvi
z opr. št. P 84/2008.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 9. 2008
I Pl 520/2007
Os-7612/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Maji Jurić, v pravdni zadevi tožeče stranke
Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva c.
19, Ljubljana, zoper toženo stranko Andreja
Piškurja, Litostrojska cesta 10, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 3.738,77 EUR s pp, dne 8. 8. 2008
sklenilo:
toženi stranki Andreju Piškurju, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P1 520/2007 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Igor Dernovšek, Tavčarjeva ul. 6/I,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 20008
VL 21386/2008
Os-8408/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice: Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku: Dušanu Premoviču,
Prušnikova ulica 18, Maribor, zaradi izterjave 963,85 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dušanu Premoviču, Prušnikova ulica 18, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Alenka Jesenko, Kolodvorska 14a, 1000
Ljubljana - dostava, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2008
VL 9426/2008
Os-8409/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
zavarovalna družba, proti dolžniku Jasminu
Leliću, Saleška cesta 19, Velenje - dostava,
ki ga zastopa odv. Sonja Dolinar, Tavčarjeva
9, Ljubljana, zaradi izterjave 877,11 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Jasminu Leliću, Šaleška cesta
19, Velenje - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82 člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Sonja Dolinar, Tavčarjeva 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2008
VL 15472/2008
Os-8410/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, proti
dolžnici Daši Oblak, Šalek 89, Velenje dostava, zaradi izterjave 1.206,81 EUR s pp
sklenilo:
dolžnici Daši Oblak, Šalek 89, Velenje
- dostava, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasni zastopnik.

Št.

Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Robert Čebular, Ljubljanska ceta 106, 1230
Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
VL 24569/2008
Os-8411/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, zavarovalna družba, proti dolžniku
Gorazdu Rihtariču, Gorkega ulica 4, Maribor
- dostava, zaradi izterjave 860,78 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Gorazdu Rihtariču, Gorkega
ulica 4, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Jasna Dolničar.
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 29571/2008
Os-8412/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška cesta 182, Ljubljana - dostava,
proti dolžnici Lubi Marot, Žaucarjeva 22,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 241,57
EUR s pp sklenilo:
dolžnici Ljubi Marot, Žaucarjeva 22, Ljub
ljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Žiga Klun, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2008
IV P 1600/2008
Os-8486/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Katarini Novšak Kaplan, v pravdni zadevi
tožeče stranke Senada Agoviča, Gorazdova 5, Ljubljana, ki ga zastopa Dean Gončin,
odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Majdi Šumej, Gornja Pirošica, Cerklje ob Krki,
sklenilo:
toženi stranki Majdi Šumej, neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Katarina Doles Toš, Kolodvorska 6, Domžale.
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Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2008
VL 12433/2008
Os-8487/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni azdevi upnice Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa
Alojz Ribič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
proti dolžnici Vesni Vajsbaher, Potrčeva 32,
Ptuj, zaradi izterjave 1.840,51 EUR s pp
sklenilo:
dolžnici Vesni Vajsbaher, Potrčeva 32,
Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2008
VL 15483/2008
Os-8488/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika GB d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki ga zastopa Gregor
Bogataj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, proti
dolžniku Lojzetu Potočnik, Spodnje Duplje
24a, Duplje, zaradi izterjave 152,95 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Lojzetu Potočniku, Spodnje
Duplje 24a, Duplje, 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 Mojca
Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2008
VL 11755/2008
Os-8489/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki ga zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška 182, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Jeluški Pirc, Majde Vrhovnikove 8, Ljub
ljana - dostava, zaradi izterjave 4.431,70
EUR s pp sklenilo:
dolžnici Jeluški Pirc, Majde Vrhovnikove
8, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Edvard Bavcon, Savska c. 3a, 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 19. 5. 2008

Oklici dedičem
IV D 750/2006
Os-2015/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Katarini Vizjak, roj. 20. 10. 1926, umrli 29. 4. 2006,
nazadnje stan. Lepodvorska ulica 21, Ljub
ljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke. Glede
na to, da zakoniti dediči po zapustniku sodišču niso znani, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2008
D 360/2008
Os-8404/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Antonu Kosu, roj.
24. 4. 1882, stan. Potok 14, Nazarje, umrlem dne 16. 4. 1968.
Kot dedič po pokojnem je, med drugimi,
tudi Kos Anton, roj. 10. 6. 1910, umrl dne
22. 2. 1972 v Ditrojtu, USA.
Ker sodišče ne razpolaga z dediči po
pokojnem Kos Antonu, roj. 10. 6. 1910, jih
poziva, da se v roku enega leta po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču
kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 29. 9. 2008
D 402/2007
Os-8605/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Paštebar Karolu, roj.
11. 12. 1943, državljanu Republike Slovenije, poročenem, umrlem 11. 6. 2007, nazadnje stanujočem Krtina 10, Domžale.
Zapustnik oporoke ni naredil, zato sodišče poziva tiste dediče, ki mislijo, da imajo
pravico do dedovanja na podlagi zakona,
naj se v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo sodišču. Po poteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski
postopek in zadevo zaključilo v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 10. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bastarda Venčeslav, Cesta na postajo
24, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno
polico, št. 11,036.807, izdala zavarovalnica
Grawe. gnp-301031
Strehar Branko, Šentvid pri Lukovici
26, Lukovica, zavarovalno polico, št.
41401001924, izdala zavarovalnica KD
žvljenje. gno-301007

Spričevala preklicujejo
Alsad Kijamet, Klavčičeva 13, Kamnik,
spričevalo poklicne mature Srednje
strokovne in poklicne šole v Domžalah,
izdano leta 2008. gnr-301079
Ažbe Tomaž, Spodnja Luša 7a, Selca,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in upravno administrativne šole
v Kranju, izdano leta 1998. gnu-301001
Balantič Barbara, Hrvatini 42, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole v Radovljici. gnr-301004
Belčič Kristina, Puhova ulica 12, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Ptuj.
gnf-300991
Blatnik Špela, Gubčeva cesta 14,
Mokronog, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1998. gnz-301071
Brlek Nežka, Leše 2, Tržič, spričevalo 3.
letnika Ekonomske gimnazije Kranj, izdano
leta 2007. gnl-300960
Brložnik Marija, Šalek 90, Velenje,
maturitetno spričevalo Splošne in strokovne
gimnazije Velenje, izdano leta 2002.
gnr-300979
Bučalič Miha, Gimnazijska c. 34,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2004. gnv-300975
Budimir Ana, Begunje 160, Begunje na
Gorenjskem, indeks, št. 20060045, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnn-301008
Cesarec Čurči Nina, Tomšičeva 47,
Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1994 in 1995. gnl-301035
Časar Dušanka, Adrijanci 72, Petrovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Ljubljana, izdano leta 1973.
gnu-301055
Češek Metod, Rove 5/b, Zagorje ob Savi,
indeks, št. 22071980, izdala Fakulteta za
šport Ljubljana. gnj-301062
Čuk Tadej, Drbetinci 5/b, Vitomarci,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2008. gng-300990
Duh Mitja, Bevško 12/a, Trbovlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
srednje šole Trbovlje, izdano leta 1993 in
1994. gnk-300961
Đurić Milijan, Levec 23, Petrovče,
spričevalo Srednje šole za strojništvo in
mehatroniko – Šolski center Celje – strojni
tehnik, izdano leta 1997. gnd-301068

Ham Matej, Ob Ljubljanici 28, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Ljubljana – gimnazija, izdano leta 2008.
gny-301047
Hodžić Refik, Trg mladosti 3, Velenje,
diplomo Višje strokovne šole v Velenju, št.
9-02, izdana 5. 1. 2002. gnt-301027
Hodžić Refik, Trg mladosti 3, Velenje,
diplomo Zasavsko srednješolskega centra
Miha Marinko Trbovlje, št. 383, izdana leta
1988. gnr-301029
Jamnik Satler Darja, Sp. Senica 10/a,
Medvode, diplomo Srednje lesarske šole
Ljubljana, št. II-1244, izdana leta 1988, na
ime Jamnik Darja. gnw-300949
Kaplan Živa, Velikovška 10, Ljubljana,
indeks, št. 20050128, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnt-300952
Kobal Rei, Baredi 24/a, Izola – Isola,
spričevalo 8. razreda OŠ Livade Izola,
izdano leta 2008. gnf-301041
Koca Polona, Delakova ulica 20,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gnn-300958
Kompare Matej, Idrijska cesta 26,
Ajdovščina, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina – gimnazija,
izdano leta 2008. gnj-300962
Kopač Martina, Starožirovska cesta 6,
Žiri, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2008. gnc-300994
Križman Paolo, Šentjane 25, Portorož
– Portorose, spričevalo od 1. do 3. letnika
Policijske šole, izdano leta 1973, 1974 in
1975. gnt-300977
Krmelj Klavdija, Goriška cesta 42,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu SZŠ.
gno-300982
Lavrič Zmago, Vrhpeč 18, Mirna Peč,
diplomo in spričevala od 1. do 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo
mesto, izdano leta 1988, 1989 in 1990.
gnc-301044
Lukač Jernej, Puconci 298, Puconci,
spričevalo o končani OŠ Puconci, št.
matičnega lista V/219, izdano leta 1997.
gnv-301025
Medenjak Dragutin, Bolfan 174, Ludbreg
– Hrvaška, spričevalo 3. letnika Poklicne
šole Ljubljana- tesar, izdano leta 1976.
gnt-301002
Meglič Jerneja, Križe 165, Novo mesto,
spričevalo Srednje šole pedagoške in
naravoslovne tehniške usmeritve Novo
mesto, izdano leta 1986. gni-301013
Meško Zvonko, Placar 72, Destrnik,
potrdilo za varno delo s traktorjem in
traktorskimi priključki, izdano leta 1998 v
Kmetijski šoli Ptuj. gnl-301010
Mihelič Lea, Podbrezje 168, Naklo,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
biotehnične šole v Kranju, izdano leta 2002,
2003 in 2004. gnv-301050
Omerza Breda, Podbreg 30a, Kranjska
Gora, indeks, izdala Filozofska fakulteta.
gnh-300989
Pejić Katarina, Vrtnarija 10/b, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda OŠ Antona Martina
Slomška Vrhnika, izdano leta 2008.
gnx-301048
Pejić Kristina, Vrtnarija 10/b, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda OŠ Antona Martina

Slomška Vrhnika, izdano leta 2008.
gnw-301049
Perhat Igor, Ratež 50, Brusnice, diplomo
Tehniške šole Krško, izdana leta 1976.
gnz-301021
Pišot Irena, Prvačina 5, Dornberk,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne in ekonomske šole v Novi
Gorici – ekonomski tehnik, izdano leta 1984,
izdano na ime Cigoj Irena. gnu-301005
Prejac Dejan, Ivanjkovci 4, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ptuj – trgovska šola. gne-300992
Puntar Andraž, Ribnik 25, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektortehniko in gostinstvo Zagorje.
gnp-300956
Resnik Rocky, Dolgo Brdo pri Mlinšah
12, Izlake, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
elektrotehnične šole Zagorje – elektrotehnik,
elektronik, izdano leta 1998 in 1999.
gnx-300998
Sever Slavko, Černelavci, Slovenska
ulica 46, Murska Sobota, potrdilo o
uspešno končanem izpopolnjevanju na
Policijski akademiji, izdano 28. 5. 2003.
gnb-301020
Sitar Gerda, Podgorje pod Čerinom 4/a,
Frankolovo, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole Celje
– frizer. gnu-301026
Smrekar Katarina, Kvedrova cesta 24,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 101/2008.
gnk-301061
Suhonić Elvin, Cesta revolucije 3,
Jesenice, spričevalo od 1. do 4. letnika
Tehniška šolskega centra v Kranju –
gimnazija, izdano leta 2003, 2004, 2005 in
2006. gnc-301019
Šnuderl Anja, Kuraltova 14, Maribor,
indeks, št. 01008303, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnu-301076
Šraj Mojca, Gorenje Dole 9, Škocjan,
maturitetno spričevalo Kmetijske šole Grm
Novo mesto, izdano leta 2004. gnb-301070
Tomić Toma, Sechshauser str. 89/28,
1150 Eien Austria, diplomo Šolskega centra
v Velenju. gnj-301012
Vočovnik Nataša, Gornji Dolič 72,
Mislinja, maturitetno spričevalo Gimnazije
Velenje, izdano leta 1995, izdano na ime
Smonkar Nataša. gnz-301046
Weiss Iris, Pod gozdom, cesta VII/2,
Grosuplje, indeks, št. 59050204, izdala
Visoka šola za upravljanje in poslovanje
Novo mesto. gnz-300946
Židov Marjan, Kalnička 72, Prelog
– Hrvaška, spričevalo od 1. do 3. letnika
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 10979 do 1982. gnx-301023

Drugo preklicujejo
Berle David, Trata 6, Radomlje,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnz-300971
Bernik Bogataj Borut, Polje 8, Žiri,
odvetniško izkaznico, št. 54/02, izdana pri
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Odvetniški zbornici Slovenije dne 18. 2.
2002. gnk-301011
Bijelič Slađana, Ravne 6, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 04035693,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnv-301000
Bizjak Damjan, Trebenče 17/a, Cerkno,
študentsko izkaznico, št. 09960038, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnm-301034
Bjelica Maja, Koprska 19, Portorož
– Portorose, študentsko izkaznico, št.
18040299, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gns-301078
Bonaca Juca, Ziherlova ulica 40/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnw-301074
Božič Ivan, Rutarjeva ulica 10, Tolmin,
orožni list, št. OL 3177, izdala UE Tolmin.
gny-301022
Brezovec Neža, Tomaj 128, Dutovlje,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
Gimnazija Ljubljana. gnv-301075
BYTYQI HAXHI Gradbeništvo,, Rečiča
ob Savinji 54, Rečica ob Savinji, 3 albanske
dovolilnice, št. 021034, 021035 in 021036.
gno-300957
CCLAN d.o.o. Kranj, Britof 182, Kranj,
izvod licence za tovorno vozilo Fiat Ducato,
reg. št. KR 34-64 E. gnn-301058
Čuk
Jure,
Dunajska
cesta
184/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19407304, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gny-300997
Dienstman Alen, Prekomorskih brigad
3, Tolmin, vozno karto, št. 0803500, izdal
Avrigo Nova Gorica. gng-300965
Donša Rok, Kranjska cesta 32, Šenčur,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka. gnu-300951
Drmastja Domen, Bevke 176, Log pri
Brezovici, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gnl-300985
Drožina Bogdan, Gradišica 8, Materija,
študentsko izkaznico, št. 64060209, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnt-301077
Džafić Mersad, Kersnikova ulica 22,
Celje, delovno knjižico. gnp-300981
Đafer d.o.o., Dunajska cesta 21,
Ljubljana, dovoljenje za zaposlitev, št.
04244232678 z dne 10. 7. 2008, izdano na
ime Kurto Momed za obdobje od 14. 7. 2008
do 13. 7. 2009. gnm-300959
Elektro-prevozi Gornja Prekopa 23a,
8311 Kostanjevica na Krki, dovolilnice: ukrajinska tranzitno/tretja, št. 250529, ukrajinska tranzitna, št. 239112, ruska tretja, št.
0452824. Ob-8935/08
Ferk Gregor, Podkraj 23/a, Hrastnik,
delovno knjižico. gns-300978
Fijavž Emilijan d.o.o., Bukovlje 15,
Stranice, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500007461000, izdal Cetis Celje.
gnq-300980
Fileš Peter, Anžurjeva ulica 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-301016
Glišič Marko, Škofjeloška cesta 19,
Medvode, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gni-300988
Gržej Rok, Dolnje ležeče 51, Divača,
delovno knjižico. gnp-301006
Hlad Aleš, Ocvirkova ulica 71, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-300974
Hočevar Matija, Spodnje Bitnje 10, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 20060095, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnw-300999
Hodžić Refik, Trg mladosti 3, Velenje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
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tehničnega vodjo del in samostojnega projektanta na površinskih kopih, izdano pri Ministrstvu za gospodarstvo, št. 604-50/2005-4
z dne 28. 9. 2005. gns-301028
Hodžić Refik, Trg mladosti 3, Velenje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
po ZGO za odgovornega vodjo del za
geotehniko, izkope in podgradnjo za
podzemne objekte. gnq-301030
Horvat Elizabeta, Žitkovci 25, Dobrovnik
– Dobronak, delovno knjižico, zap. št.
1010/77, ser. št. 141780, izdala UE Lendava.
gnb-301045
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
naslednje neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Miha Ban, inž.
geod., Geo0112, Jakob Stržinar, univ. dipl.
inž. str., S-0961, mag. Janez Prebil, univ.
dipl. inž. str., S-0803, Anton Sabler, univ.
dipl. inž. str., S-0244, Mirjana Gabrišček Jozič, univ. dipl.inž. grad., G-2335, Ivan Logonder, univ. dipl. inž. grad., G-0805, Janko
Zemljak, univ. dipl. inž. grad., G-0056, Viktor
Pirc, univ. dipl. inž. grad., G-0594, Roman
Lebar, univ. dipl. inž. kem. tehnol., T-0036.
Ob-8969/08
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
izkaznico pooblaščenega inženirja: Ivan
Osrečki, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.,
RG0005, št. izkaznice 27258. Ob-8970/08
Ivanc Brigita, Spodnji Rudnik II/34,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19859181, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnw-301024
Ivanović Miladin, Ulica Vide Janežičeve
11, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-301037
Jagarinec Primož, Pregljeva ulica 63,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-301040
Jerman Boštjan, Miklošičeva ulica 17,
Domžale, delovno knjižico. gnk-301036
Jordeva Elena, Ulica Lili Novy
54, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21050924, izdala FDV Ljubljana.
gnf-301066
Jovančevič Marko, Trg komandanta
Staneta 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
ŠC PET Ljubljana. gnk-300986
Jurić Darko, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gny-300972
Jurinič Andrej, Šifrerjeva 1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnm-300984
Juršič Marjan, Lahomno 74, Laško,
delovno knjižico, ser. št. A 667928, reg. št.
49/2007. gnm-301009
Kalister Monika, Dolenje 2/a, Jelšane,
delovno knjižici, reg. št. 13029, ser. št.
17704333 z dne 26. 9. 2008. gnd-301043
Kotnik Oven Goran, Brodarjev trg
7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41020022, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnd-301018
Krampač Barbara, Župančičeva 6,
Lendava – Lendva, delovno knjižico, zap.
št. 153/99, ser. št. A 0421346, izdala UE
Lendava. gne-301067
Kranjec Maja, Ob potoku 60, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gnz-300996
Kresnik Miha, Malova ulica 13, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnj-300987

Krmac Jani, Ulica borcev NOB 14,
Portorož – Portorose, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500011510000, izdal Cetis
Celje. gnu-300976
Krnc Miro s.p., Mala Hubajnica
2, Studenec, delovno dovolenje, št.
10471029547, izdano na ime Halilovič
Muharem. gni-301063
Krnc Miro s.p., Mala Hubajnica
2, Studenec, delovno dovolenje, št.
10471029545, izdano na ime Fajić Haris.
gnh-301064
Krnc Miro s.p., Mala Hubajnica
2, Studenec, delovno dovolenje, št.
10471029546, izdano na ime Fetić
Muhamed. gng-301065
Krstić Živorad, Via Giuseppe Giusti
10, Trieste – Italija, ADR certifikat o
usposobljenosti voznikov motornih vozil
za prevoz nevarnega blaga, št. 0021646.
gns-300953
Kunavar Tjaša, Lobodova 12, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gns-301053
Kundija Mateja, Šuštarjeva 3, Trbovlje,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnc-300969
Lašič Primož, Cesta 6. maja 4, Vrhnika,
delovno knjižico. gni-301038
Lipar Andrej, Zgornje tinsko 31, Škofja
vas, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002593000, izdal Cetis Celje.
gnx-300948
Mežnar Marko, Senožeti 17, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnn-301033
Mihelič Miran, Kot pri Ribnici 5, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gne-300967
Miklič Andraž, Smrjene 129, Škofljica,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnb-300970
Mišica Borut, Perovo 32, Grosuplje,
potrdilo o opravljenem izpitu za mornarja
motorista, št. 02/09-3084/96. gnh-300964
Mušič Gregor, Švabičeva 1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnf-300966
Nrecaj Denis, Zavrstnik 1, Šmartno
pri Litiji, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gnx-300973
Oman Diana, Podkoren 92, Kranjska
Gora, delovno knjižico. gno-301032
Oštrbenk Jure, Žejno 16, Krška vas,
študentsko izkaznico, št. 26108140, FGG v
Ljubljani. gnt-301052
Pavlović Lazo, Matjaževa ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-301060
Pehlić Adnel, Cesta 24. junija 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-301015
Petrovčič Rajko, Tovarniška cesta 12/Go,
Logatec, delovno knjižico. gnn-300983
Pirnat Lejla, Tugomerjeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-301017
Plantak Martina, Varaždin, Hrvaška,
študentsko izkaznico, št. 21070677, izdala
FDV Ljubljana. gnm-301059
Popovič Srđan, Dolenji Podboršt 10,
Trebnje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500015600000. gny-301072
Preda Irena, Zgornja Besnica 30,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-301080
Prelog Neža, Teslova ulica 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnx-301073
Pugelj Branko, Boblekova ulica 16,
Ilirska Bistrica, delovno knjižico, št. 238846.
gni-300963
Rebolj Katarina, Župančičeva 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 04036457, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnu-301051
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Št.

Rushitoski
Edvin,
Partizanska
23, Ljubljana, dovoljenje za delo, št.
9928/9812503 veljavno od 29. 12. 2007
do 28. 12. 2008, na ime Rušituski Edvin.
gno-301057
Rustja Aleš, Ivana Suliča 4/a, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
09990631, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gny-300947
Rutar Nina, Vandotova 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19473607,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnp-301056
Sedevčoč Anja, Žigoni 47, Renče, vozno
karto, št. 0806528. gnd-300993
Skok Nataša, Slamnikarska 1/a, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 21070772, izdala
FDV v Ljubljani. gnq-300955
Slabe Bojan, Morsko 21, Kanal, delovno
knjižico. gnr-301054
Slatnar Franc s.p. – avtoprevoznik,
Šmarca, Gornji log 5, Kamnik, licenco ES
za kamion z reg. št. LJ 50-2EA, št. 002695,
izdana pri OZ Slovenije, veljavna od 19. 12.
2006 do 8. 1. 2009. gnb-300995
Stupar Sanja, Gerbičeva 49, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnd-300968
Šter Blaž, Trboje 30, Kranj, študentsko
izkaznico, št. 28030782, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko Ljubljana. gnh-301014
Tavčar Gregor, Trzinska cesta 9, Mengeš,
potrdilo o opravljenem izpitu za viličarja in
gradbene težke mehanizacije, izdano pri
IVIS d.o.o. Trzin. gns-301003
Tratnjak Franjo, Cetore 14, Izola – Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-2925-0/02. gnr-300954
Verovnik Srečko, Sv. Danijel 16/a,
Trbonje, delovno knjižico. gne-301042
Vodušek Beno, Dunajska cesta 234,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
64080357, Fakulteta za elektrotehniko.
gnh-301039
Vrhovec Domen, Ulica miru 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20006264, izdala
Fakulteta za logistiko Celje. gnc-301069
West transport d.o.o., Belčji vrh 41,
Dragatuš, dovolilnice v mednarodnem
prometu za Belorusijo, oznaka 112/01, št.
0157682, prejeta s strani GZ Slovenije.
gnv-300950

103 / 30. 10. 2008 /

Stran

3651

Stran

3652 /

Št.

103 / 30. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

3599

Javne dražbe

3612

Razpisi delovnih mest

3616

Druge objave

3619

Evidence sindikatov

3631

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

3632

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

3633
3633
3634

Zavarovanja terjatev

3636

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

3638
3638
3638
3638
3646
3648

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3649
3649
3649
3649
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