Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: cn=Spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates,
serialNumber=1235444814013
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2008.11.07 07:43:07 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

105

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

7. 11. 2008

ISSN 1318-9182

Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 430-63/2008-3
Ob-9052/08
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1 in 68/08;
v nadaljnjem besedilu: ZRud) ter 8., 9., 10.,
11., 12. in 13. člena Uredbe o rudarskih
pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a,
Pleterje R2-b in Pleterje R3, ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in
Pleterje P3 v Občini Kidričevo (Uradni list
RS, št. 73/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 73/08), Ministrstvo za gospodarstvo
objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic za
raziskovanje mineralnih surovin
v raziskovalnih prostorih Pleterje
R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3, ter
gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih
Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3
v Občini Kidričevo
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih pravic za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih iz 8., 9. in
10. člena Uredbe št. 73/08, ter podelitev
rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih iz 11., 12.
in 13. člena Uredbe št. 73/08, kot to izhaja
iz tabele T1.

T1
Prostor,
uredba,
člen v uredbi
Pleterje R2-a,
Uredba št. 73/08,
8. člen
Pleterje R2-b,
Uredba št. 73/08,
9. člen
Pleterje R3,
Uredba št. 73/08,
10. člen
Pleterje P1,
Uredba št. 73/08,
11. člen
Pleterje P2,
Uredba št. 73/08,
12. člen
Pleterje P3,
Uredba št. 73/08,
13. člen

Vrsta rudarske pravice

Mineralna surovina

Čas trajanja rudarske
pravice

Predvidena letna količina
proizvodnje v kubičnih metrih
v raščenem stanju

raziskovanje

prod in pesek

5 let

–

raziskovanje

prod, pesek in mivka

5 let

–

raziskovanje

prod, pesek in mivka

5 let

–

izkoriščanje

prod in pesek

20 let

70 tisoč

izkoriščanje

prod in pesek

10 let

100 tisoč

izkoriščanje

prod, pesek in mivka

20 let

120 tisoč

Stran

3654 /

Št.

105 / 7. 11. 2008

Rudarske pravice se podelijo v skladu
s pogoji iz Uredbe št. 73/08.
III. Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja
pridobitno dejavnost s sedežem na območju
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventosti;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin;
– da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma
pridobivalni prostor, oziroma pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena ZRud, oziroma
si je to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske pravice pridobil s pravnim poslom,
sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča
tako uporabo zemljišča;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu
vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo ob morebitni izbiri plačevanja sanacije po
predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic
rudarskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati
naslednja dokazila in izjave:
1. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom ZRud, ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo prijavitelja z izvajalcem
rudarskih del, ki te pogoje izpolnjuje;
2. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti in prijavi
prilaga pogodbo z izvajalcem del, mora prijava vsebovati dokazilo, da predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39.
členom ZRud izpolnjuje pogodbeni izvajalec
rudarskih del;
3. načrt parcel pridobivalnega prostora,
na katerega se nanaša prijava (katastrski
načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši
od 30 dni;
4. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo
o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča
tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske pravice
(zakupna pogodba ali pogodba o prenosu
stvarne pravice – služnosti);
5. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v zvezi z nakupom zemljišča, sklenitvijo pogodbe iz 4. točke, pripravo tehnične
dokumentacije in drugih vlaganjih, povezanih
s pripravami na raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine na raziskovalnem
oziroma pridobivalnem prostoru, za katerega
vlaga prijavo na razpis;
6. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero
od prednostnih pravic iz 20. člena ZRud mora
v prijavi navesti, katero prednostno pravico
uveljavlja in prijavi priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne
pravice;
7. podpisano izjavo, da bo ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabil za
lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim
osebam pod enakimi pogoji;
8. podpisano izjavo, da bo predložil zahtevano bančno garancijo v primeru izbire pla-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila
za sanacijo posledic rudarskih del.
Pravne osebe lahko zaradi hitrejše izvedbe postopka poleg dokazil in izjav iz točk 1 do
8 pisni prijavi priložijo tudi:
9. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča,
da proti pravni osebi ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše od 30 dni,
10. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
pravna oseba in odgovorna oseba pravne
osebe nista bili pravnomočno obsojeni za
kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne
starejše od 30 dni,
11. potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da pravna oseba in odgovorna oseba pravne
osebe nista bili kaznovani za prekrške v zvezi
z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni,
12. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da pravna oseba in odgovorna oseba
pravne osebe nista v prekršku ali sodnem
postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše
od 30 dni.
Fizične osebe lahko zaradi hitrejše izvedbe postopka poleg dokazil in izjav iz točk 1 do
8 pisni prijavi priložijo tudi:
13. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 30 dni, kadar prijavitelj ni samostojni podjetnik posameznik,
14. potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih in drugih obveznih dajatvah, ki ga
izda pristojni davčni urad pri Davčni upravi
Republike Slovenije, ne starejše od 30 dni,
15. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
fizična oseba ni bila pravnomočno obsojena
za kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem
oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne
starejše od 30 dni,
16. potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da fizična oseba ni bila kaznovana za
prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše
od 30 dni,
17. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da fizična oseba ni v prekršku ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne
starejše od 30 dni.
V. Merila za izbiro: pri večjem številu prijav za posamezni raziskovalni oziroma pridobivalni prostor se bodo pri izbiri nosilca
rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
raziskovalni oziroma pridobivalni prostor ima
na javnem razpisu ob izpolnjevanju enakih
pogojev z drugimi prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi rudarske pravice, razen če
je bilo za isti raziskovalni oziroma pridobivalni
prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti
ali če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz druge,
tretje, četrte ali pete alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
raziskovanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem
prostoru izvajala predhodno raziskovanje po
določbah ZRud;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah ZRud;
– kadar se z rudarsko pravico širi že določen pridobivalni prostor, ima prednost pri izbi-

ri tisti nosilec rudarske pravice, ki že opravlja
rudarska dela na zemljišču, ki meji na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
druge, tretje in četrte alineje.
V primeru, da zgoraj navedenim merilom
za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi
z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča, pripravo tehnične dokumentacije in druga vlaganja, povezana s pripravami na raziskovanje
oziroma izkoriščanje mineralne surovine na
raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga prijavo na razpis,
– usposobljenost in realno izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice.
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas, kot
je določen v Uredbi št. 73/08 in kot to izhaja
iz tabele T1 v II. točki razpisa, in začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe med
Republiko Slovenijo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice.
VII. Način prijave: prijavitelj vloži prijavo
na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega
razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava je veljavna, če je pravočasna
in vsebuje vse zahteve tega razpisa. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijavitelju.
Pisne prijave z oznako na ovojnici: »Ne
odpiraj – javni razpis – rudarska pravica za
raziskovanje mineralne surovine _______
v raziskovalnem prostoru _______ (___.
člen Uredbe št. 73/08)« oziroma »Ne odpiraj
– javni razpis – rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine _______ v pridobivalnem prostoru _______ (___. člen Uredbe št.
73/08)«, z ustrezno navedbo vrste mineralne
surovine, imena raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora in člena iz Uredbe št.
73/08, ter navedbo imena in naslova prijavitelja, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah
na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
VIII. Rok prijave: za pravočasne se bodo
štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
prispele do vključno 8. 12. 2008 do 12. ure,
ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo dne 12. 12. 2008 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat
za energijo, Savska 3 v Ljubljani, v sejni sobi
v III. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje v konkretni zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev
prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija
bo v roku 30 dni po javnem odpiranju prijav
pripravila predlog za izbor nosilca rudarske
pravice za posamezni pridobivalni prostor.
O izbiri nosilca rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z upravno
odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-33
(mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

105 / 7. 11. 2008 /

Stran

3655

OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarskih pravic za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih
Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3, ter gospodarsko izkorišþanje mineralnih surovin v
pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Obþini Kidriþevo
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
- Popolno ime (firma):
- Sedež (naslov):
- Zakoniti zastopnik:
- Matiþna številka:
- Davþna številka:
Fiziþna oseba – samostojni podjetnik posameznik:
- Popolno ime s.p.:

____
____
____
____
____
____

- Sedež (naslov):
- Matiþna številka:
- Davþna številka:

____
____
____
____
____

Fiziþna oseba – državljan države þlanice EU:
- Ime in priimek:
- Naslov stalnega bivališþa:
- Enotna matiþna številka obþana (EMŠO):
- Davþna številka:

____
____
____
____

II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
- Ime raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora, številka þlena v uredbi in št. uredbe:
____
- Zemljišþa, ki jih zajema raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, in razpolagalna pravica
nad temi zemljišþi (lastništvo, pogodba…):
____
____
____
____
III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
- Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna
usposobljenost):
____
____
____
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- Podatki o finanþnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije,
naþin financiranja):
____
____
____
____
____
____
____

IV. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. þlena Uredbe št. 73/08
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem
PRILAGAM:

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 430-104/2008/2
Ob-9053/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, 58/08), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07),
Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu

tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006),
dopolnitev Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe
za obdobje 2007–2012 z dne 3. 4. 2008 in
podpisanega memoranduma med Slovenijo
in Eureko dne 16. 6. 1994 (v nadaljevanju:
memorandum) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru
iniciative EUREKA za leto 2009
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa za dodeljevanje spodbud
za industrijske raziskave v okviru iniciative
Eureka (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih
raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa
Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka.
3. Pogoji sodelovanja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa.
Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih
pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati
tudi nacionalne pogoje, ki so podrobneje
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opisani v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletnih straneh ministrstva, na
nalsovu: www.mvzt.gov.si.
V primeru, ko je projekt zavrnjen, sme
prijavitelj ta-isti projekt (z isto vsebino, partnerji in cilji) ponovno vložiti šele v naslednjem koledarskem letu.
Prejemnik je po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem projektu tehnološkega razvoja dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa
mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od
njih zahteval član komisije.
Za velika podjetja je določena obveznost
dokazovanja spodbujevalnega učinka. Kadar se velika podjetja prijavijo za državno
pomoč, morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih bo načrtovana pomoč
spodbudila, da izvajajo raziskav, ki jih sicer
ne bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki kot so povečanje
vlaganj v raziskovalno razvojne dejavnosti,
razširitev raziskovalno razvojne dejavnosti
na novo področje, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno razvojne dejavnosti
ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu
podjetja.
4. Okvirna višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov
Eureka je na proračunski postavki 5687,
konto 4102 in 4133, v letu 2009 predvidenih
1.500.000,00 EUR. Končna višina sredstev
za ostala leta, ko projekt poteka, je okvirno
1.500.000,00 EUR letno, bo pa bo odvisna
od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvideni v prihajajočih proračunih.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine,
zaprošene v vlogi, vendar največ do višine
75.000,00 EUR na leto za projekt. V primeru,
da v enem projektu sodeluje več slovenskih
prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje glede na
njihov medsebojni delež v projektu.

Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
porabo sredstev so leta 2009, 2010, 2011 in
2012 oziroma do leta časa trajanja projekta,
ki ga je prijavitelj navedel vlogi kot datum
zaključka projekta.
6. Postopek razpisa
6.1 Način prijave in razpisni roki
Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot koordinator ali kot partner. Predvidoma bodo roki za oddajo vlog na javni razpis
v letu 2009: 2. februar, 4. maj in 7. september
2009, do 12. ure. Datumi se navezujejo na
posamezna uradna zasedanja Visokih predstavnikov Eureke. Datume mednarodnih
zasedanj in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih
straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si), na
uradni spletni strani programa Eureka (www.
eurekanetwork.org) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC).
Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali
samo partner v projektu) se mora sam prijaviti na ta javni razpis. Prijavo mora v skladu
z navodili iz Razpisne dokumentacije dostaviti v zapečatenem ovitku na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, na dan
objavljenega datuma za oddajo vlog do 12.
ure, ne glede na način dostave. Na zapečatenem ovitku mora biti označeno »Ne odpiraj – vloga na javni razpis EUREKA«.
6.2 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis
je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot
zadnji rok za prispetje vlog. Datumi in druge
informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo
objavljene na spletnih straneh ministrstva

Merilo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Finančna sposobnost partnerjev
v konzorciju
Formalni sporazum med partnerji
Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
Predviden tehnološki napredek projekta
Stopnja inovativnosti projekta
Velikost potencialnega trga za partnerje
Dostop do trga in potencialni riziki projekta
Povračilo investicije glede na vložek v projekt
Geografski / sektorski vpliv projekta
Stopnja uravnoteženosti partnerjev
v projektu
Dodana vrednost zaradi skupnega
sodelovanja v projektu
Tehnološka sposobnost partnerjev
Upravljavska sposobnost partnerjev
Metodologija in planiranje projekta
Mejniki terminskega plana in jasno
opredeljeni cilji projekta
Finančna konstrukcija projekta
Finančna soudeležba partnerjev v projektu
Strateška pomembnost projekta za partnerje
Povečana sposobnost in prepoznavnost
zaradi projekta
Skupaj
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(www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC).
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijaviteljev.
Vloge, ki niso prispele pravočasno in niso
pravilno označene, se zavržejo. Vloge, ki
ne izpolnjujejo nacionalnih pogojev pa se
zavrne. Strokovna komisija opravi pregled
vlog in v primeru, da je posamezna vloga
nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi.
Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani
k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno
odzvali, se zavrže.
6.3 Ocenjevanje, merila in izbira
Ocenjuje se tako vloge, ki so bile poslane zaradi sofinanciranja kakor tudi vloge,
v katerih prijavitelj ne želi sofinanciranja in
želi samo sodelovanje v projektu. Ne glede
na to, za kaj se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje razpisa.
Vsako prispelo vlogo, kateri je bila ugotovljena popolnost, ocenita na podlagi ocenjevalnega lista ločeno dva člana strokovne komisije. Ocene na ocenjevalnih listih morajo
biti utemeljene s komentarjem ali izračunane
na podlagi formule, če je ta pri posameznem
merilu navedena v razpisni dokumentaciji.
Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list.
Kolikor se ocena razlikuje za več kot
20 odstotkov vlogo oceni še dodatni ocenjevalec, ki je praviloma član komisije. Če
ni član komisije, se ga imenuje v dodatku
k tem sklepu. Končna ocena se oblikuje
na osnovi povprečja dveh ocen, oziroma
v primeru tretje ocene se ocena oblikuje na
osnovi povprečja najbližjih dveh ocen.
Prispele vloge, ki bodo ustrezale mednarodnim pogojem programa Eureka in
pravilom tega javnega razpisa bodo dane
v ocenjevanje strokovni komisiji, ki ocenjuje
v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno
metodologijo po spodnjih merilih:
Od najmanj
– do največ
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–190
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Meja, nad katero velja vloga za pozitivno
ocenjeno, je 140 točk ali več. Taka vloga se
v primeru potrditve projekta na zasedanju
Visokih predstavnikov Eureka sofinancira
s strani ministrstva.
V primeru, da projekt ni potrjen na planiranem zasedanju in je potrjen na enem
od kasnejših zasedanj, ker tuji partner še
ni dobil potrditve projekta, lahko slovenski
prijavitelj zaprosi za časovno podaljšanje
roka trajanja projekta za obdobje zamude
potrditve projekta.
Obdobje, ki mine od v vlogi zapisanega
začetka projekta do kasnejšega dneva potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureke, ne more biti sofinancirano.
6.4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, v skladu s Programom
za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012,
z dne 3. 4. 2008, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se
izvajajo v obliki industrijskih raziskav, v višini
do 50% za mala, srednja in velika podjetja
ter raziskovalno razvojne organizacije v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, in sicer:
– stroški osebja (raziskovalci, razvojniki,
tehniki),
– stroški instrumentov in opreme,
– stroški stavb in zemljišča,
– stroški pogodbenih raziskav, tehnično
znanje in patenti ne smejo presegati 30%
vrednosti vložka posameznega partnerja
v projekt,
– dodatni režijski stroški,
– drugi operativni stroški.
6.5 Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja
Višina sofinanciranja za slovenskega
partnerja v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi, ter glede
na število mesecev trajanja projekta. V primeru, da je datum začetka projekta v vlogi
pred datumom potrditve na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, se pri izračunu
upošteva sorazmerni delež za tekoče leto
od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu
potrditve projekta, do v vlogi zapisanega
dneva zaključka projekta.
Sofinancira se projekte v višini do 50%
vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu, vendar največ do 75.000,00
EUR letno na projekt. V primeru, da v enem
projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli
med slovenske prijavitelje, glede na njihov
medsebojni delež v projektu.
Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem
najvišje ocenjenega projekta posameznega
razpisnega roka navzdol, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi
velikega števila prijavljenih projektov, projekti ostali brez sofinanciranja, se sredstva
za sofinanciranje projektov lahko povečajo
v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 5687, ali pa se prijavitelj odloči
za samofinanciranje.
Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta sprejme ministrica.
7. Obveščanje o izboru
Prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih
razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma
odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog strokovne komisije ministrstva sprejme ministrica,
vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
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morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrica.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Uvod – Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa
II. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (Obrazec A – obrazec za prijavo projekta, Obrazec B – prijavni obrazec »Project
proposal form«, Obrazec C – obrazec povzetka projekta, Obrazec D – obrazec PDF,
Obrazec E – izjava o strinjanju z razpisnimi
pogoji, Obrazec F – vzorčna pogodba)
III. Priloge (Priloga 1 – Zahtevek za sofinanciranje, Priloga 2 – Poročilo delu na
projektu)
IV. Navodilo za izpolnjevanje zahtevka
za sofinanciranje
V. Ocenjevalni list
Razpisna dokumentacija je na voljo
v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani
www.mvzt.gov.si (Javni razpisi).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, pri nacionalnem projektnem koordinatorju (NPC): Petra
Žagar, 01/478-47-56, petra.zagar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 60/2008
Ob-9141/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.
l. RS, št. 139/06, 16/08, 43/08, 102/08) in
v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije za leto 2008, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 169. redni seji
dne 15. maja 2008, ter Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l.
RS, št. 33/08, 73/08) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnega in
pedagoškega sodelovanja Slovencev iz
tujine v Sloveniji v letu 2008/2009
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja gostujočih
slovenskih raziskovalcev oziroma pedagoških sodelavcev, ki so državljani Republike
Slovenije in bivajo v tujini (v nadaljevanju:
gostujočega slovenskega znanstvenika) za
tri do dvanajstmesečno raziskovalno ali za
dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.
2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 80.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR
mesečno za vsak mesec trajanja sodelovanja, vendar skupno za najmanj tri in največ
dvanajst mesecev raziskovalnega sodelovanja oziroma za najmanj dva in največ dvanajst mesecev pedagoškega sodelovanja
v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja – raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih

organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu,
ki je že sprejet in je ali bo financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali
sredstev Evropske unije;
– za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja – javno veljavne visokošolske izobraževalne institucije, za sodelovanje na
javno veljavnih visokošolskih izobraževalnih
programih.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči
slovenski znanstvenik:
– ima dosežen naziv doktor znanosti,
– je državljan Republike Slovenije,
– že vsaj 3 ali več let deluje v tujini.
Prijavitelj lahko sredstva za prijavljenega gostujočega slovenskega znanstvenika
po tem razpisu pridobi le enkrat, in sicer za
obdobje raziskovanja oziroma pedagoškega
sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega
gostujočega slovenskega znanstvenika še
niso bila podeljena sredstva po predhodnih
razpisih sklada.
Pridobljena sredstva lahko prijavitelj porabi izključno za stroške gostujočega slovenskega znanstvenika.
4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem
obrazcu, bodo zavržene.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka mora
biti predloženo tudi soglasje gostujočega
slovenskega znanstvenika, da ga prijavitelj
prijavi za sofinanciranje.
Prijavnica skupaj s soglasjem iz prejšnjega odstavka mora biti vložena v originalu.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR,
in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za
izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se
konča postopek. Upravno takso mora prijavitelj plačati z veljavnimi plačilnimi instrumenti
na račun Ministrstva za finance pri Upravi za
javna plačila št. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-150460,
o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
V postopku javnega razpisa sklad popolno vlogo, ki izpolnjuje pogoje razpisa,
posreduje v mnenje posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno o primernosti gostujočega
slovenskega znanstvenika.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in ki
bodo pozitivno ocenjene s strani posebnega
ocenjevalca, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje in so bile pozitivno ocenjene s strani posebnega ocenjevalca, se za odločitev o upravičencih uporabi
sledeča razmejitvena merila, pri čemer se
vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
1. gostujoči slovenski znanstvenik bo posredoval novo znanje in bo prispeval k tehnološkemu razvoju,
2. gostujoči slovenski znanstvenik bo
opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.
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Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja
O vlogi prijavitelja direktor sklada odloči
z odločbo. Po dokončnosti pozitivne odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil
pogodbo o sofinanciranju.
Prijavitelj bo za prijavljenega gostujočega slovenskega znanstvenika upravičen do
sredstev le za raziskovalno ali pedagoško
sodelovanje v Republiki Sloveniji, ki se bo
pričelo po dnevu vložitve vloge, vendar najkasneje do vključno 30. septembra 2009.
7. Nakazilo sredstev
Nakazilo dodeljenih sredstev se izvrši
po sklenitvi pogodbe in po prejemu sledečih
dokazil s strani prijavitelja:
– obvestila o prihodu gostujočega slovenskega znanstvenika in datumu začetka
raziskovalnega oziroma pedagoškega sodelovanja,
– potrdila o pridobljenem doktorskem
nazivu slovenskega gostujočega znanstvenika,
– potrdila tujega delodajalca, iz katerega
je razvidno, da gostujoči slovenski znanstvenik že 3 ali več let deluje v tujini.
Dokazilo iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti original, dokazili iz druge in
tretje alineje prejšnjega odstavka morajo biti
originali ali overjeni prepisi.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
raziskovalnega oziroma pedagoškega sodelovanja slovenskega gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju
ter skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem
raziskovalnem oziroma pedagoškem sodelovanju slovenskega gostujočega znanstvenika.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija skupaj z besedilom javnega
razpisa je na voljo na spletni strani www.
sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v času
uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na 60 javni razpis« in naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Rok prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do
vključno 30. junija 2009 oziroma do porabe
sredstev.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v času uradnih ur, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14.
in 16. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega
roka do 12. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem obrazcu, bodo zavržene.

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani,
da vloge v roku 8 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku
15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe.
Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Špeli Sušec na e-poštnem naslovu: spela.susec@sklad-kadri.si,
v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro,
pa tudi osebno na naslovu sklada ali tel.
01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
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5. Oddaja prijav: prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili
oziroma prilogami, ki jih zahtevajo obrazci,
poslane pa morajo biti v zapečatenem ovitku na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik
21, 2286, s pripisom »Ne odpiraj – razpis
za humanitarna društva«, ter navedbo vlagatelja.
Prijave morajo biti oddane do 20. novembra 2008 v sprejemni pisarni Občine
Podlehnik ali oddane na pošto (priporočeno)
s poštnim žigom do vključno 20. novembra
2008, do 24. ure.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu in Pravilnikom o enkratnem prispevku za delovanje humanitarnih
društev (Uradni list RS, št. 16/08). Izvajalci
bodo o izbiri obveščeni s sklepom.
7. Za društva je obvezna priloga evidenca o članstvu.
8. Nepravilno označene, nepravočasne
in nepopolne vloge ne bodo obravnavane
in bodo vrnjene pošiljatelju.
Občina Podlehnik

Št. 135/2008
Ob-9050/08
Na podlagi Pravilnika o enkratnem prispevku za delovanje humanitarnih društev
(Uradni list RS, št. 16/08), Občina Podlehnik
objavlja

Št. 137/2008-361
Ob-9060/08
Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik objavlja na podlagi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
in Pravilnika o določanju pogojev, načina in
kriterijev za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva
in drobnega gospodarstva v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 95/99) (v nadaljevanju pravilnik v ustreznih sklonih) ter Odloka
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2008
(Uradni list RS, št. 32/08)

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti
humanitarnih društev v letu 2008
1. Na razpisu lahko sodelujejo organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti
in zagotavljajo varnost socialno ogroženim,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Podlehnik,
– le društvo, ki deluje na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež
tudi izven območja Občine Podlehnik, če so
njihovi člani tudi občani naše občine,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani po zakonu o društvih
in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto občini redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
2. Programi, ki se sofinancirajo in upravičenci:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem
na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov.
3. Predlogi za sofinanciranje posameznih
vsebin morajo biti podani na predpisanem
obrazcu, ki ga zainteresirani dobijo v času
uradnih ur na sedežu občine. Informacije
v zvezi z razpisom na tel. 788-40-67 pri
Miranu Krajnc ali po elektronski pošti: obcina.podlehnik@podlehnik.si. Dokumentacija
je dostopna tudi na internetni strani Občine
Podlehnik: www.podlehnik.si.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:
a) za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev 10.000 €.

javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospešitev
gospodarstva in kmetijstva za leto 2008
Namen razpisa
Občina Podlehnik bo subvencionirala
obrestno mero občanom Občine Podlehnik
za kredite najete za naslednje namene:
1. v malem gospodarstvu za:
– nakup, graditev, adaptacijo in razširitev
prostorov, namenjenih gospodarski dejavnosti,
– nakup osnovnih sredstev in opreme,
– odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest in samozaposlovanje.
2. v kmetijstvu za:
– graditev, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– razširitev, posodobitev in pridobivanje
novih zmogljivosti za dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, nakup zemlje in obnovo trajnih
nasadov,
– nakup osnovnih sredstev ter opreme.
Za dodelitev kreditov s subvencionirano
obrestno mero lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti in
ostale gospodarske družbe s sedežem na
območju občine,
– občani, ki so pri pristojnem upravnem
organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja
za obratovanje oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in
priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja,
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost.
Sedež opravljanja dejavnosti in kraj investicije morata biti na območju Občine Podlehnik.
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Prosilci morajo k vlogi predložiti:
– podjetja v zasebni ali mešani lasti in
ostale gospodarske družbe: poslovni načrt
po metodologiji izbrane banke in drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka,
– za kmetijstvo: program Kmetijsko svetovalne službe in drugo dokumentacijo, ki jo
zahteva banka.
Vlogo s prilogami, za pridobitev sredstev,
je potrebno vložiti do 19. 11. 2008 v zaprti
kuverti v dveh izvodih s pripisom »kredit
za pospešitev gospodarstva in kmetijstva
– razpis« na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik.
Prosilci dobijo informacije na Občini Podlehnik, tel. 02/788-40-60.
Občina Podlehnik
Št. 137/2008-361
Ob-9061/08
Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik objavlja na podlagi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
in Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Podlehnik (Uradni
list RS, št. 96/08) (v nadaljevanju pravilnik
v ustreznih sklonih) ter Odloka o proračunu
Občine Podlehnik za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 32/08)
javni razpis
za dodelitev državnih in drugih pomoči
za programe razvoja podeželja v Občini
Podlehnik za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih in drugih pomoči
za uresničevanje ciljev občine na področju
razvoja kmetijstva in podeželja.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Podlehnik za leto 2008 v višini 15.000,00 EUR, od tega na proračunski
postavki:
– 410217 – Subvencije v kmetijstvu
10.000,00 EUR,
– 4102180 – Pospeševanje turizma
5.000,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
O razdelitvi sredstev odloči strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
A) Pomoči – skupinske izjeme
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije
(ES) št. 1857/2006)
Z naložbo je treba doseči enega ali več
naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov),
– spodbujati raznolikost kmetijskih dejavnosti.
b) Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.
c) Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
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– do 40% upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– do 60% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki, če
naložbo izvedejo mladi kmetje v obdobju
petih let od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva. Mladi kmetje morajo izpolnjevati
določila 22. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1698/2005.
d) Pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev in sofinancirajo se obrestne mere
kreditov.
e) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
150 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
f) Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikro podjetju (kmetijskemu
gospodarstvu) ne sme preseči 400.000,00
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000,00 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju
z omejenimi možnostmi.
g) Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo
SME podjetjem, kot je opredeljeno v Prilogi
I (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine oziroma tisti upravičenci
kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo MID
številko in so s tem vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti, znotraj tehnične pomoči
na področju kmetijstva na območju občine
ali regije,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
h) Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim
gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
i) Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic,
– nakup živali in letnih rastlin in zasaditev
letnih rastlin drenažna dela, opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka
naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe
vode za najmanj 25%,
– preproste naložbe za nadomestitve,
– tekoče stroške proizvodnje.
j) Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (Ukrep A1)
1.1 Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za naložbe v rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
– stroški nakupa rastlinjaka in montaže
ter opreme,
– stroški nakupa mreže proti toči, stroški
postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora,
– stroški postavitve nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev
novega nasada, stroški priprave zemljišča,
nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen
jagod.
1.2 Investicije v živinorejsko proizvodnjo
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospo-

darstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem
konj, prašičev, perutnine, kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki. Pomoči se dodelijo
za kritje upravičenih stroškov:
– stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov,
– stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi itd.),
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in
gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva,
– stroški postavitve pašnika; stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika
na pašne čredinke, stroški nakupa opreme
za ureditev napajališč za živino.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov, temelječih na
zakonodaji Skupnosti (stroški obnove kritine
objektov kmetijskega gospodarstva),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– stroški obnove fasad na nestanovanjskih gospodarskih objektih na kmetijskem
gospodarstvu,
– nakup materiala, opreme in stroški
izgradnje pomožnih živinorejskih objektov,
razen gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
s pripadajočo opremo,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– splošni stroški na področju izdatkov
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc),
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z izpustom,
– najmanjša zmogljivost hleva za rejo
drobnice mora biti 15 ležišč,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih
z omejenimi dejavniki za krave dojilje,
– imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, minimalne površine 3 ha,
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga
pripravi za to pooblaščena pristojna institucija,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
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– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije; v primeru adaptacije je priglasitev del,
– predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva, s popisom del, opreme in tehnologijo reje,
– projekti po izvedeni investiciji morajo
ustrezati razpisnim kriterijem,
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali
druge organizacije,
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja,
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge,
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni
standard za dobro počutje živali,
– naložbe morajo izpolnjevati vsaj en
cilj; kot je zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– stroški nakupa in postavitev rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo, minimalne površine 300 m2,
– imeti načrt za postavitev mreže proti
toči, s popisom del in materiala,
– za razširitev obstoječih in prvo postavitev trajnih nasadov ali postavitev oziroma
prestrukturiranje (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprav zemljišča
in postavitev opor in ograj, nakup sadilnega
materiala …),
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z izpustom,
– najmanjša zmogljivost hleva za rejo
drobnice mora biti 15 ležišč,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih
z omejenimi dejavniki za krave dojilje,
– imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše.
2. Urejanje pašnikov (Ukrep A2)
Naložbe v postavitev pašnikov in izvedba
agromelioracij;
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke (koli,
žica, izolatorji, pašni aparat …),
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upoštevati je potrebno, da drenažna dela
in namakalni sistemi niso opravičljiv strošek
del kmetijskih gospodarstev, razen če naložba v namakalna dela vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25%.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev

pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme za
posodobitev namakalnih sistemov, če taka
naložba v namakalna dela vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj
25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– splošni stroški na področju izdatkov
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc).
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše,
– izdelan načrt obnove namakalnega
sistema, s katerim se dokazuje, da vodi
k zmanjšanju porabe vode za najmanj
25%,
– izdelan načrt ureditve zemljišča v zaraščanju ali dostopov (ureditev poljskih in
dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih),
– minimalna površina pašnika, ki se ureja mora biti 1 ha.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov (Ukrep A3)
Sredstva so namenjena upravičencem
za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne
pomenijo večjega posega v prostor, kot so:
ureditev pašnikov, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, ureditev
dovoznih poti, vse z namenom izboljšanja
pogojev obdelovanja.
Upravičeni stroški:
– stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti, stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala, stroški
strojnih storitev.
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
Specifični pogoji upravičenosti:
– kopija katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list
iz katerega je razvidno, da je upravičenec-lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Dokumenti so lahko stari največ 1 leto,
– zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine
v kmetijsko,
– pri izvajanju agromelioracijskih del se
obvezno izdela investicijski program strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj,
– predračun o strojnih delih.
5. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(Ukrep A5) (12. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006)
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo
zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine. Ukrep se bo izvajal skladno
z Uredbo o sofinanciranju zavarovalne premije za tekoče leto.
Predmet sofinanciranja:
Sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalne premije za posevke in plodove
pred neugodnimi vremenskimi pojavi, ki jih
lahko izenačimo z naravnimi nesrečami,
kot so:
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– spomladanska pozeba, udar strele, požar, toča, vihar in poplave in za zavarovanje
živali, za primer bolezni,
– nevarnost pogina zaradi bolezni,
– zakol z veterinarsko napotnico oziroma
usmrtitve zaradi bolezni,
– ekonomski zakol zaradi bolezni.
Upravičenci do pomoči: upravičenci so
kmetijska gospodarstva, skladno s prvo alineo 7. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Podlehnik za
programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list
RS, št. 96/08).
Splošni pogoji upravičenosti: pogoji
Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto.
Upravičeni stroški: sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih
povzročijo neugodni vremenski pojavi, ki jih
lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, kot
so spomladanska pozeba, toča, udar strele,
požar, vihar in poplave in izgube, ki jih povzročijo bolezni živali.
Finančne določbe: bruto intenzivnost pomoči: podpora občine znaša razliko med
višino sofinanciranj zavarovalne premije iz
nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje
živali za primer bolezni.
Pogoji za pridobitev: upravičenec mora
vlogi priložiti sklenjeno zavarovalno polico
in potrdilo o plačilu zavarovalne premije. Pri
tem pa pomoč ne sme ovirati delovanje notranjega trga zavarovalnih storitev.
B) Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
1. Pomoči se dodeljujejo za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
za dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Ukrep
B1)
Upravičeni stroški:
– izdelava projektne dokumentacije za
naložbo v dopolnilne delavnosti, predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov,
– nakup opreme in naprav za dopolnilne
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– gradnje ali obnove objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– obresti kreditov za naložbe v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem na kmetiji, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– društva, ki imajo sedež na območju
občine, se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo in trženjem ter izvajajo
aktivnosti na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kolikor je dopolnilna dejavnost že registrirana na kmetijskem gospodarstvu – potrdilo o registraciji,
– kolikor kandidira upravičenec za namen, da bi v prihodnje registriral dopolnilno
dejavnost, izjavo, da bo v roku 2 let dejavnost registriral,
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– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še
vsaj naslednji 2 leti po zaključeni investiciji,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt.
2. Pomoči se dodeljujejo za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev
(Ukrep B2)
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali
predelavo, so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– društva in institucije, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
3. Pomoči se dodeljujejo za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
(Ukrep B3)
Subvencionira se:
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti povezanimi s tradicionalnimi
znanji na kmetiji (storitve oziroma izdelki),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi,
– urejanje kmečkih dvorišč (ureditev fasad na kmetijskem gospodarstvu).
Upravičeni stroški:
– nakup strojev, opreme ali tehnologij,
– izdelava projektne dokumentacije,
– nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti,
– obresti kreditov za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko ali nekmetijsko dejavnostjo, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– društva in institucije, ki izvedejo aktivnosti nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dejavnost se izvaja oziroma je registrirana na kmetijskem gospodarstvu,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt.
4. Zagotavljanje tehnične podpore na
področju dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti
(Ukrep B4)
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Pomoč se dodeljuje za spodbujanje
dodatnega izobraževanja kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev
s prebivališčem v občini za kritje stroškov
izobraževanja in usposabljanja, svetovanja,
organiziranja in sodelovanja na tekmovanjih
in sejmih, s področja dopolnilnih dejavnosti,
predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
a) Individualno izobraževanje:
– plačilo kotizacije in šolnine za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije,
– za plačilo strokovnih gradiv, pomembnih za kmetijsko proizvodnjo oziroma dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na
kmetiji ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– za udeležbo na sejmu, povezanem
s kmetijstvom (za stroške najema razstavnega prostora in prevoza živali na sejem).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
b) Organizacija predavanj, tečajev, seminarjev:
– za organizacijo brezplačnih predavanj,
tečajev in seminarjev, ki se jih udeležijo nosilci ali člani kmetijskega gospodarstva. Med
upravičene stroške sodijo honorarji predavateljev in najemnina prostorov za izobraževanje.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
c) Strokovne ekskurzije:
– za stroške prevoza in stroške vstopnin
za strokovne oglede prireditev, opreme in
objektov povezanih s kmetijstvom.
Pogoj za pridobitev sredstev
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
d) Strokovna tekmovanja:
– za stroške najema prostora, uporabe
zemljišč in opreme povezane s tekmovanjem in prevoza na tekmovanje.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali
trženjem ter nekmetijskimi dejavnostmi na
kmetijskem gospodarstvu, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine,
– institucije, ki izvedejo tehnično podporo, ki ni namenjena primarni proizvodnji temveč drugemu izobraževanju, potrebnemu za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti, predelave ali trženja ter nekmetijskih dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
C) Druge pomoči (Ukrep C1)
Občina sofinancira programe na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih
pomoči.
Upravičeni stroški:
– sofinancirajo se programi dela društev
s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se
ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,
– materialni stroški delovanja,
– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,
– prireditve (org. razstave, materinskega
dne), ki jih izvaja društvo,

– izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju
kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za
ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine
Podlehnik. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga, s podrobnim opisom programa,
za katerega vlagatelj prosi za pomoč,
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– seznam članov društev.
III. Rok in način prijave
A) Roki in načini prijave ukrepe pomoči
– skupinske izjeme
Rok za oddajo vlog za ukrepe Naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št.
857/2006) je 19. 11. 2008.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi
sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi
stroški, za katere so bila sredstva namenjena.
Za vse ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu
2008 do konca javnega razpisa.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz
obdobja od začetka leta 2008 do konca objave javnega razpisa.
K vlogi na javni razpis je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je zahtevana na
posameznem obrazcu vloge. Upravičena
sredstva bodo izplačana najkasneje v 30
dneh po podpisu pogodbe.
B) Roki in načini prijave za ukrepe de
minimis
Rok za oddajo vlog za ukrepe de minimis
je 19. 11. 2008.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi
sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi
stroški, za katere so bila sredstva namenjena.
Za vse ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu
2008 do konca javnega razpisa.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz
obdobja od začetka leta 2008 do konca objave javnega razpisa.
K vlogi na javni razpis je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je zahtevana na
posameznem obrazcu vloge. Upravičena
sredstva bodo izplačana najkasneje v 30
dneh po podpisu pogodbe.
C) Roki in načini prijave za ukrep druge
pomoči
Rok za oddajo vlog za ukrep druge pomoči je 19. 11. 2008.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi
sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi
stroški, za katere so bila sredstva namenjena.
Za vse ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu
2008 do konca javnega razpisa.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz
obdobja od začetka leta 2008 do konca objave javnega razpisa.
K vlogi na javni razpis je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je zahtevana na
posameznem obrazcu vloge. Upravičena
sredstva bodo izplačana najkasneje v 30
dneh po podpisu pogodbe.
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Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo« dostaviti na naslov: Občina Podlehnik,
Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Na hrbtni
strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog
ni javno. Po končanem postopku odpiranja
prispelih vlog, komisija na osnovi upoštevanja meril in pogojev objavljenih v razpisu in
določenih v Pravilniku, izda vlagatelju odločbo. Po preteku roka za pritožbo na odločbo,
strokovna služba občine pripravi pogodbo
s prejemnikom pomoči, v skladu s 24. členom Pravilnika. Roki za izplačila sredstev
pričnejo teči z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Prijavitelj je
dolžan vlogo dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Brezplačno
razpisno
dokumentacijo-obrazce vlog, lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni na Občini Podlehnik, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik. Objavljena pa je tudi na spletni straneh Občine Podlehnik, www.
podlehnik.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete na Občino Podlehnik, tel. 02/788-40-60 ali pišete na elektronski naslov: obcina.podlehnik@podlehnik.si,
z navedbo »razpis kmetijstvo«.
Občina Podlehnik
Št. 478-0026/2008-13
Ob-9069/08
Občina Prevalje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in Občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07),
Letnega programa, ki ga je Občinski svet
Občine Prevalje sprejel na svoji 15. redni
seji dne 28. 8. 2008 in Posamičnega programa št. 478-0036/2008-13 z dne 27. 10.
2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje; sedež upravljavca stanovanja: Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi
19, 2392 Ravne na Koroškem.
2. Opis predmeta prodaje:
a) stanovanje 1.E, št. 1 v drugi etaži
v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391
Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/1 k.o.
Farna vas, v izmeri 49,36 m2 – ponudbena
cena je 25.099,43 EUR;
b) stanovanje 2.E, št. 2 v drugi etaži
v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391
Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/2 k.o.
Farna vas, v izmeri 50,35 m2 – ponudbena
cena 26.905,44 EUR;
c) stanovanje 3.E, št. 3 v drugi etaži
v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391
Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/3 k.o.
Farna vas, v izmeri 53,45 m2 – ponudbena
cena 27.594,11 EUR;
d) stanovanje 5.E, št. 5 v tretji etaži
v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391

Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/5 k.o.
Farna vas, v izmeri 54,88 m2 – ponudbena
cena 29.359,26 EUR;
e) stanovanje 6.E, št. 6 v tretji etaži
v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391
Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/6 k.o.
Farna vas, v izmeri 55,50 m2 – ponudbena
cena 28.713,95 EUR.
Opomba: Vsa stanovanja so zasedena
z najemniki. Stanovanja se prodajajo posamično. V ponudbeni ceni ni upoštevana vrednost vplačanega rezervnega sklada, ki ga
mora kupec prodajalcu poravnati poleg kupnine. Kupec se mora s pogodbo zavezati,
da se najemnikom, ki zasedajo predmetna
stanovanja, položaj ne sme poslabšati.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponudbene cene posamičnega stanovanja.
5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena
cena za nepremičnino, ki je predmet javne
ponudbe, znaša kot je opredeljeno posamično pri vsakem stanovanju posebej pod točko 2. Opis predmeta prodaje. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo prodajalcu ponudil najvišjo
ceno za posamično ponujeno nepremičnino,
vendar najmanj v višini ponudbene cene.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom
»Javna ponudba nakup stanovanja v objektu Zgornji kraj 8 (….) – ne odpiraj«, tako, da
v oklepaju navedejo številko stanovanja, za
katerega dajejo ponudbo. Ponudbe, prispele po pošti ali oddane v tajništvu občine, se
bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do 24. 11. 2008 do 12. ure.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika.
Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
25. 11. 2008 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Prevalje. V primeru, da bosta ponudbo za
nakup iste nepremičnine poslala dva ali več
ponudnikov s ponujenim istim najvišjim ponudbenim zneskom, se bo med ponudniki,
ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna
licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za
predmetno nepremičnino je 500 EUR. Morebitna ustna licitacija bo dne 26. 11. 2008 ob
9. uri na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje – sejna soba.
7. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
b) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
imena oziroma firme in naslova ponudnika, predmeta ponudbe in ponudbene cene
vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
od posamične ponudbene cene na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242 z navedbo »Plačilo varščine«. Uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino,
neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh
od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo
vplačana varščina zapadla v korist Občine
Prevalje;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra
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za pravne osebe star največ 30 dni, odločbo
upravnega organa za opravljanje dejavnosti
oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p.,
staro največ 30 dni;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV in telefonsko številko;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi;
– številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačana varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p). Tuja pravna oseba
mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR);
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše
od 30 dni (samo za pravne osebe in s.p.);
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje v ponudbi, če je oseba zastopnik.
d) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju
s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo
ponudil najvišjo ceno.
e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti s prodajalcem
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, ter plačati celotno kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati. Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
notarske storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter
stroške prodajalca v zvezi s ponudbo (strošek cenitve nepremičnine ter strošek objave javne ponudbe). Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Lastništvo preide na kupca
po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov
ter ob vpisu v zemljiško knjigo.
f) Ponudbe bo obravnavala posebna
komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika, o eventualni javni
dražbi pa nemudoma.
g) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval,
ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine
oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi
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za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo
ponudnikom.
h) Ogled nepremičnine je možen ob
predhodni najavi. Podrobnejše informacije
dobite pri tajniku Občine Prevalje, Stanku
Kumpreju, na tel. 02/82-46-114.
Občina Prevalje
Št. 365/08
Ob-9070/08
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola, ki jo zastopa župan dr. Tomislav Klokočovnik (v nadaljevanju: Občina), v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;
v nadaljevanju ZSPDPO) in 55. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07;
v nadaljevanju: uredba), na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Izola (Uradne objave 7/98, 6/99,
18/03) in Odloka o občinskih taksah (Uradne objave 5/03, 21/04, 7/07), objavlja
javni razpis
za oddajo površin v nadstrešnicah
avtobusnih postajališč v najem
za postavitev svetlobnih vitrin in
oglaševanje z reklamnimi objekti na
območju Občine Izole
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta najema:
2.1. Predmet javnega razpisa je oddaja
površin za namestitev svetlobnih vitrin in
oglaševanje v obstoječih sedmih nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju
Občine Izola.
2.2. Ponudnika se opozarja, da predstavljajo nepremičnine, v katerih se opravlja dejavnost oglaševanja grajeno javno dobro, na
katerem pridobi ponudnik posebno pravico
njegove uporabe, ki pa ne sme prekomerno
omejevati splošne uporabe ostalih.
2.3. Avtobusna postajališča so nameščena in izdelana do predzadnje faze; z osnovnim okvirjem brez stranskega zapiranja.
Za usposobitev avtobusnih postajališč
ponudnik predstavi projekt z izvedbenimi
zaključnimi deli:
– vzpostavitev stranskih sten avtobusnih
postajališč na vseh predmetnih lokacijah,
– priključitev na obstoječo električno javno mestno razsvetljavo.
2.4. Reklamne svetlobne vitrine se postavijo po projektu, ki ga predložijo ponudniki.
Upoštevati morajo izhodišča glede tehničnih
lastnosti, ki jih poda organizator javnega
zbiranja v razpisni dokumentaciji. Reklamni objekt, s katerim se izvaja oglaševanje, je reklamna svetlobna vitrina, vgrajena
v objekt avtobusnega postajališča (stranska
stena avtobusnega postajališča). Dimenzije
reklamne vitrine so podane v vsebini izhodišč, ki jih poda organizator. Zaključni del
avtobusnega postajališča (stranska stena
avtobusne nadstrešnice) mora biti izdelana
in postavljena v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati avtobusna postajališča
na glavnih in regionalnih cestah (Uradni list
RS, št. 37/03). Priloga razpisni dokumentaciji je seznam avtobusnih postajališč ter
izhodišča glede oblike in tehničnih lastnosti
nadstrešnice in reklamnega objekta.
2.5. Avtobusna postajališča, opremljena
s svetlobno vitrino, morajo zagotoviti popolno zavetje, zadostiti pogojem cestno pro-
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metne varnosti ter prostorsko urbanističnim
merilom objekta.
2.6. Izbrani ponudnik v svojem imenu in
na svoj račun izdela in namesti reklamne
svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih, prosto uporablja reklamne objekte za
oglaševanje, skrbi za vzdrževanje reklamnih
objektov in izvaja druge aktivnosti določene s pogodbo. Nakup opreme in materiala,
ki je namenjen izvajanju same dejavnosti,
oziroma uporabi reklamnih površin s strani
izbranega ponudnika, je strošek izbranega
ponudnika in v nobenem primeru ne bremeni Občine. Vsi ti stroški (obratovalni stroški,
stroški rednega vzdrževanja, zavarovanje)
bodo strošek izbranega ponudnika.
2.7. Pogodba o najemu površin v nadstrešnicah na avtobusnih postajališčih in izvajanju oglaševanja se sklene za obdobje
10 let. Pričetek veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno prekinitev pogodbenega
razmerja se določijo s pogodbo.
2.8. Izbrani ponudnik je dolžan v času
trajanja pogodbenega razmerja letno plačevati Občini takso po Odloku o občinskih
taksah v Občini Izola (Uradne objave 5/03,
21/04, 7/07).
2.9. Izbrani ponudnik po poteku pogodbenega razmerja brezplačno preda Občini
reklamne svetlobne vitrine na avtobusnih
postajališčih.
3. Rok za dokončanje projekta: izbrani
ponudnik mora projekt zaključiti v obdobju
2 mesecev po podpisu pogodbe.
4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Ponudbo lahko da fizična oseba ali samostojni podjetnik, ali njihov konzorcij, ki
je registriran(a) za opravljanje dejavnosti
oglaševanja ter za to izpolnjuje predpisane
pogoje. Priloga k vlogi so dokazila o finančni
usposobljenosti (kolikor podatki niso dostopni iz uradnih evidenc AJPES-a), in sicer zaključno letno poročilo poslovanja ter potrdilo
DURS-a o poravnanih davkih in prispevkih
ter drugih dajatvah v skladu s predpisi.
Udeleženci na razpisu so lahko vsi vlagatelji ponudb, ki imajo sedež na območju
RS oziroma na območju države članice EU
in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
države članice EU. Pravne osebe morajo
k vlogi predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne
sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe predložijo potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (samostojni podjetniki),
ki ne sme biti starejše od 30 dni, fotokopijo
dokazila o državljanstvu.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšne listine
ne morejo pridobiti, zadostuje lastna izjava,
overjena pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da
imajo plačane vse davke in prispevke. Vsa
dokazila morajo biti priložena v slovenskem
jeziku.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Najemnik bo izbran z odločitvijo in sklepom župana, na predlog strokovne komisije,
ki vodi postopek javnega razpisa. Upoštevale se bodo le popolne in pravilno opremljene
ponudbe, z vsemi zahtevanimi prilogami navedenimi v razpisu. Z izbranim ponudnikom

se sklene pogodba o oddaji v najem površin
avtobusnih nadstrešnic za vgradnjo svetlobnih vitrin in trženje reklamnega prostora.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi zahtevanih obveznih dokazil. Ponudbe se presojajo na podlagi meril navedenih
v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki zgoraj
navedenih pogojev ne bodo izpolnjevale,
bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja po razpisanih merilih.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani Občine Izola http://www.
izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine, vsak
delovni dan v času uradnih ur do izteka
razpisnega roka.
7. Razpisni rok: razpis je odprt z dnem
objave v Uradnem listu RS. Rok za prijavo
je 30 dni od dneva objave.
8. Obvezna vsebina ponudbe
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe
upoštevati izhodišča glede tehničnih lastnosti podanih v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se bodo upoštevale kot popolne, kolikor bodo vsebovale zahtevane
priloge:
– podatki o ponudniku (obr. 1),
– projekt izvedbe zadnje faze nadstrešnice (idejna zasnova reklamnega objekta),
– dokazila o finančni usposobljenosti
(letno poročilo poslovanja za leto 2007 ter
potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah),
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(obr. 2),
– podpisan vzorec pogodbe,
– mapna kopija z označenimi lokacijami
mestnih postajališč Občine Izola in vrisom
postavitve svetlobnih vitrin,
– dokazilo o plačani varščini v višini
2.000,00 EUR.
Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani
osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika,
datirani in kolikor je to predpisano žigosani.
9. Oddaja in dostava ponudb
Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti ovojnici. Zaprte ovojnice morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj« ter označbo »Javni razpis oddaja površin v nadstrešnicah avtobusnih postajališč
v najem«.
Ponudbe morajo biti oddane na pošti
s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču
Občine Izola.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
predložena najkasneje v roku do 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS (najkasneje do 12. ure). Na hrbtni strani ovojnice
morata biti navedena ime in naslov ponudnika. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno, bo komisija s sklepom zavrgla.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe
bodo po poteku razpisnega roka komisijsko
odprte. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile
predložene. Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb
glede na zahtevana dokazila. Če strokovna
komisija ugotovi, da ponudba ni popolna,
pozove prijavitelja, da vlogo v roku 5 dni dopolni. Če prijavitelj v tem roku ponudbe ne
dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
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Za nepopolne prijave in prijave, ki jih niso
vložile upravičene osebe, bo pristojni Urad
za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet na predlog strokovne
komisije, izdal sklep o zavržbi prijave.
Občina Izola bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom o izbiri najkasneje
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
11. Varščina in sklenitev pogodbe
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 2.000,00 EUR na podračun Občine
Izola št. 01240-0100006381, odprt pri Banki
Slovenije.
Na podlagi sklepa o izbiri bo moral izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva
skleniti pogodbo, sicer se šteje, da je od
ponudbe odstopil. Kolikor izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe, se vplačana varščina
zadrži, Občina Izola pa si pridržuje pravico,
da lahko k podpisu pogodbe pozove drugega najugodnejšega ponudnika.
Vplačana varščina izbranega ponudnika
se ne poračunava in jo Občina zadrži kot garancijo. Neizbranim ponudnikom bo varščina vrnjena po podpisu pogodbe z izbranim
ponudnikom.
12. Merila za ocenitev ponudb
Merili pri ocenjevanju prispelih ponudb
sta:
– enkratno nadomestilo za oddajo površin za namestitev svetlobnih vitrin v nadstrešnicah in oglaševanje z reklamnimi objekti
v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na
območju občine Izola (maks. 80 točk),
– dosedanje izkušnje prijavitelja (reference):
– največ 20 točk za število občin, v katerih ponudnik že izvaja dejavnost trženja
svetlobnih vitrin (za vsako navedeno občino
prijavitelj prejme 1 točko).
Minimalna vrednost enkratnega nadomestila za oddajo površin za namestitev
svetlobnih vitrin v nadstrešnicah na izbranih
avtobusnih postajališčih na območju Občine
Izola je 2.000 EUR.
Točkovanje ponudb po predpisanih merilih je v prilogi k razpisni dokumentaciji. Na
podlagi izračuna in ocene strokovne komisije se sklene pogodba s ponudnikom, ki prejme najvišji odstotek za ponujeno enkratno
nadomestilo, izvaja dejavnost v največjem
obsegu zastopanih občin, oziroma doseže najvišje število nameščenih reklamnih
objektov na površinah avtobusnih postajališč. V primeru, da dva ponudnika dosežeta
enako oceno, bo izbran tisti, ki ponuja višjo
vrednost enkratnega nadomestila za najem
vseh površin.
Enkratno nadomestilo za oddajo površin bo najemniku obračunano na podlagi
posredovanega računa, katerega je le-ta
dolžan plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe, na podračun Občine Izola, številka
01240-0100006381.
13. Pojasnila ponudnikom in ogled: vse
podrobnejše informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in ogledom avtobusnih
nadstrešnic, ki si jih je mogoče ogledati po
predhodnem dogovoru, dobijo zainteresirani
po telefonu v času uradnih ur oziroma po
e-pošti, kot sledi: tel. 05/66-00-133, e-pošta: ester.zupan@izola.si, tel. 05/66-00-103,
e-pošta: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola
Št. 410-215/2008
Ob-9071/08
Na podlagi sklepa župana št.
410-215/2008 z dne 23. 10. 2008, Mestna
občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2009
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:
A) za otroke do 14 let in
B) za mladino od 15 do 29 let,
ki se bodo izvajali na območju Mestne
občine Koper v letu 2009.
Pod A) bodo sofinancirani programi, ki
so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela
z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Pod B) bodo sofinancirani programi z naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje
odliva intelektualnega potenciala iz Mestne
občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo
v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki
so predmet drugih razpisov v Mestni občini
Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega
značaja ter organizacija izletov in letovanj.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu
tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet
javnega razpisa za sofinanciranje prireditev
v Mestni občini Koper za leto 2008.
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2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva in
njihove zveze, mladinski sveti, ustanove,
zavodi in ostale nevladne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma
mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni
v letu 2008;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
programi, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja.
Kot dodatni pogoj za programe pod A) se
zahtevajo večletne (vsaj dveletne) izkušnje
oziroma reference prijavitelja na področju
dela z otroki.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
pod A):
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz
Mestne občine Koper ne glede na socialni
položaj in oddaljenost od mesta;
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
pod B):
– programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne glede na socialni položaj in
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2009 je višina proračunskih sredstev
v letu 2008.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2009.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo programe pod A oziroma pod B prijaviti ločeno.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak
posamični program izpolniti ločen obrazec.
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Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
8. 12. 2008 na naslov Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oziroma B z
oznako:
pod A): »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke v Mestni občini Koper za
leto 2009 št. 410-215/2008«;
pod B): »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov za mladino v Mestni občini Koper za
leto 2009 št. 410-215/2008«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
sprejetju proračuna za leto 2009.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 181-44/2008
Ob-9072/08
Na podlagi sklepa župana št. 181-44/2008
z dne 23. oktobra 2008, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov in akcij
promocije zdravja v Mestni občini
Koper za leto 2009
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov in akcij promocije zdravja v Mestni občini
Koper za leto 2009, s katerimi se dosega
večjo obveščenost, boljše razumevanje in
dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja. Prednost bodo imeli projekti,
ki se bodo izvajali ob razglašenih dnevih
zdravja in v okviru Tedna mobilnosti od 16.
do 22. septembra.
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Prednostna področja so:
A) izboljšanje samopodobe in krepitev
duševnega zdravja,
B) promocija zdravja starostnikov,
C) promocija zdrave prehrane,
D) informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni.
– Sofinancirani bodo izključno projekti in
akcije, ne pa letni programi.
– Aktivnosti se morajo izvajati izključno
na lokalnem nivoju (v Mestni občini Koper).
– Prijavitelji morajo zagotoviti za izvedbo aktivnosti vsaj 50% lastnih sredstev (ali
sredstev drugih sofinancerjev).
– Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj ter
dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper. Predmet tega razpisa
niso sredstva za vzdrževanje in investicije
v prostor in opremo za dejavnost.
– Osnovni cilj razpisa sredstev je dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije
zdravja. Zato so izbrani predlagatelji dolžni
udeležiti se javne predstavitve sofinanciranih projektov in akcij, ki bo organizirana decembra 2009 v prostorih MOK.
Podrobnejši vsebinski okvir predmeta
razpisa je opredeljen v okviru javnega razpisa.
Izbirali bomo le projekte in aktivnosti izvajalcev, ki so vključeni v katalog projekta
Koper-zdravo mesto in so pridobili pravico
do uporabe logotipa projekta.
2. Merila:
– pomen projekta za promocijo zdravja,
– stopnja medijskega doseganja populacije,
– način vključevanja ciljne populacije,
– kakovost projekta,
– finančni načrt in stroškovna učinkovitost,
– reference izvajalca projekta.
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je projekt neskladen s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna
komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2009 je višina
proračunskih sredstev v letu 2008. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za
leto 2009.
6. Rok izvedbe: projekti morajo biti končani najkasneje do 15. novembra 2009. Za
zaključek projekta se šteje, ko sofinancer
potrdi končno poročilo o izvedbi projekta.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki

je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora
za vsak posamični projekt izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora
s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglašati s preverjanjem namenske porabe
proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi
tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih
oseb sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, najkasneje do
ponedeljka, 8. decembra 2008.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– vidna označba: Ne odpiraj – vloga
»Razpis za sofinanciranje projektov in akcij
promocije zdravja v Mestni občini Koper za
leto 2009«, številka: 181-44/2008,
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko
samo ena vloga.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in
je tudi ne bo obravnaval.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2009.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 354-337/2008
Ob-9073/08
Na podlagi sklepa župana št.
354-337/2008 z dne 23. oktobra 2008, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij
in projektov ter akcij in projektov za
urejenost krajev v Mestni občini Koper
za leto 2009
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih
aktivnosti ter aktivnosti za urejenost krajev
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v Mestni občini Koper za leto 2009, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje vsebin in krepitev ozaveščenosti
na področju varstva okolja in narave z namenom prispevati k doseganju ciljev varstva
okolja, skladnih z Resolucijo o Nacionalnem
programu varstva okolja, s Programom varstva okolja za Slovensko Istro 2006–2010 in
večja urejenost krajev v Mestni občini Koper.
Prednost bodo imeli projekti, ki se bodo izvajali ob razglašenih okoljskih dnevih (npr.
dan zemlje, dan vode itd.) in v okviru Tedna
mobilnosti od 16. do 22. septembra.
– Aktivnosti se morajo izvajati izključno
na lokalnem nivoju (v Mestni občini Koper).
– Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj ter
dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper.
– Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za dejavnost.
– Sofinancirani bodo izključno projekti in
akcije, ne pa letni programi.
– Prijavitelji morajo zagotoviti za izvedbo aktivnosti vsaj 50% lastnih sredstev (ali
sredstev drugih sofinancerjev).
Vsebina javnega razpisa je razdeljena
v dva sklopa:
A) Sofinanciranje projektov promocije
varstva okolja v letu 2009
Občina bo predvsem sofinancirala naslednje vrste aktivnosti:
– organiziranje in izvedbo izobraževalno-ozaveščevalnih aktivnosti, in sicer posvetov, delavnic, okroglih miz, razstav (rezultat mora biti konkreten, uporaben izdelek,
ki bo na razpolago širši javnosti);
– pripravo, prevod, priredbo in izdajo
poljudnih
ozaveščevalno-izobraževalnih
publikacij ter drugega promocijskega materiala (zgibanke, plakati, priročniki, CD-ji,
DVD-ji .);
– vzpostavitev interaktivnih spletnih strani;
– pripravo in izvedbo vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih
programih …
B) Sofinanciranje projektov urejenosti
krajev v letu 2009
Občina bo sofinancirala naslednje vrste
aktivnosti:
– urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične
signalizacije in podobno.
2. Merila
Sklop A in B:
– pomen projekta za promocijo varstva
okolja oziroma kraja,
– kakovost projekta,
– finančni načrt in stroškovna učinkovitost,
– interdisciplinarnost projekta (partnersko sodelovanje),
– doseganje ciljnih skupin razpisa,
– reference vlagatelja (izvajalca).
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.

Izločitveno merilo:
– kolikor je projekt neskladen s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna
komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2009 je višina
proračunskih sredstev v letu 2008. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za
leto 2009.
6. Rok izvedbe: projekti morajo biti končani najkasneje do 30. novembra 2009. Za
zaključek projekta se šteje, ko sofinancer
potrdi končno poročilo o izvedbi projekta.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora
za vsak posamični projekt izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora
s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglašati s preverjanjem namenske porabe
proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi
tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih
oseb sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najkasneje
do ponedeljka, 8. decembra 2008.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
Javni razpis za sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in
projektov ter akcij in projektov za urejenost
krajev v Mestni občini Koper za leto 2009«,
št. 354-337/2008,
– sklop javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja (A, B),
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko
samo ena vloga.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in
je tudi ne bo obravnaval.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
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9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2009.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Ob-9074/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa župana
št.: 671-99/2008 z dne 23. 10. 2008, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
v Mestni občini Koper v letu 2009
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju
športa v Mestni občini Koper za leto 2009.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni
občini Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter
višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne
velja za programe interesnega športa otrok
in mladine: Naučimo se plavati, Zlati sonček,
Krpan in šolska tekmovanja;
– da imajo društva urejeno evidenco
članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o udeležencih v posameznem programu.
2. V letu 2009 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine
s posebnimi potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna
dejavnost.
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3. Sofinanciranje investicijskih nalog:
– sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih,
ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške
funkcionalnega obratovanja ter nabava in
obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni
program športa;
– izdelana mora biti natančna finančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.
4. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini
Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska
sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2) in
programov investicijskih nalog na področju
športa (točka 3) za leto 2009 bo opredeljena
v sprejetem proračunu.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
ponedeljka, 8. decembra 2008, na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času
uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2009, št.:
671-99/2008«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po sprejetju proračuna za leto
2009.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si
ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper ter od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina
3, Koper.
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Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri
Aleš Šepec (tel. 05/61-46-019, e-mail:
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne
občine Koper (tel. 05/66-46-239).
Mestna občina Koper
Ob-9075/08
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – uradno prečiščeno besedilo (ZUJIK – UPB 1,
Ur. l. RS, št. 77/07) in sklepa župana št.
610-75/2008 z dne 23. 10. 2008, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Koper za
leto 2009
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Mestni občini Koper za leto 2009.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov
– društev in
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture
in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo
preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.
Prireditve v Mestni občini Koper niso
predmet tega razpisa.
2. Razpisna področja: Mestna občina
Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, filma
in videa, plesa, literature, multimedialnih
projektov;
– reproduktivna kinematografija;
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov
s področja kulture.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne
občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja;
– da imajo nosilci programa/projekta
večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske
in prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta;
– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2009.
4. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja
merila:

– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo in reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– programi/projekti z večletnim delovanjem;
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualni, inovativne pristope;
– programi/projekti, ki bodo predstavljeni
širši javnosti v občini;
– izvajalci kulturnih programov/projektov,
ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kulturnih programov/ projektov v letu 2009 je višina proračunskih
sredstev v letu 2008. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov oziroma
projektov bo opredeljena s proračunom za
leto 2009.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 8. decembra 2008, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
z oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Kultura 2009 št. 610-75/2008. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2009.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
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10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-239.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 410-216/2008
Ob-9076/08
Na podlagi sklepa župana št. 410-216/08
z dne 23. 10. 2008, Mestna občina Koper
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih organizacij in drugih
društev in združenj, ki niso predmet
drugih razpisov v Mestni občini Koper
za leto 2009
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
A) programov veteranskih organizacij,
B) drugih društev in organizacij, ki niso
predmet drugih razpisov Mestne občine Koper.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:
– društev in zveze društev,
– zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti),
– gospodarskih družb ter
– drugih subjektov.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2008;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dveletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2009 je višina proračunskih sredstev
v letu 2008. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje programov bo opredeljena
s proračunom za leto 2009.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
8. decembra 2008. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni
strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis
– Drugo 2008, št.: 410-216/2008. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna
za leto 2009.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejmni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 122-93/2008
Ob-9077/08
Na podlagi sklepa župana št.
122-93/2008 z dne 23. 10. 2008, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Koper za leto
2009
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2009.
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
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c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi usposabljanja prostovoljcev
za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva:
– pod točko a – humanitarna društva,
– pod točko b in c – humanitarna društva, ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali
dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne (vsaj dveletne) izkušnje
oziroma reference na področju, za katero
se prijavljajo;
7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. finančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, v katerih so izvajalci tudi prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2009 je višina proračunskih sredstev
v letu 2008. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva bo opredeljena s proračunom za leto
2009.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2009, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
vsak posamezni program prijaviti na svojem
obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
Kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le-te ne bodo obravnavane.
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VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
8. decembra 2008 na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za
leto 2009, št. 122-93/2008«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2009.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2009, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa,
do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine
Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-256.
Mestna občina Koper
Št. 610-7/2008
Ob-9084/08
Na podlagi 57., 61., 62. člena in členov
od 100. do 120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB-1, 56/08) ter Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Krško (Uradni
list RS, št. 100/07) ter Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture, ki jih bo
v letu 2009 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja
in varovanja kulturnih dobrin na področju
knjižno-založniške, knjižničarske, glasbene,
plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti ter varstva kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v Občini Krško (razen javnih zavodov)
in imajo reference za kakovostno izvedbo
programa oziroma projekta in ZKD Krško,
za organizacijo kulturnih prireditev in programov v občini in za knjižno-založniško
dejavnost,
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2. društva, ki imajo sedež v Občini Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
za študij in izvedbo kulturnih programov in
projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno bivališče v Občini Krško, za
avtorske projekte,
4. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali
pa je vpisana v zbirni register dediščine, za
redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture
za leto 2009 je za prijavitelje 1–3 iz 3. točke
103.663,00 EUR in za prijavitelje pod četrto
alinejo 3. točke 46.696,00 EUR za kulturno
dediščino. Dejanska vrednost bo določena
po sprejetju proračuna Občine Krško za leto
2009.
4. Merila za izbor programov in projektov
Merila za sofinanciranje
a) kulturne dediščine:
1. Kakovost in prepoznavnost kulturne
dediščine.
2. Upravičenost oziroma nujnost posega
za ohranitev dediščine.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost dediščine javnosti.
Merila za izbor in vrednotenje programov
oziroma projektov, ki jih predlagajo
b) samostojni ustvarjalci na področju kulture,
c) kulturna društva,
d) zavodi na področju kulture:
1. Kakovost in prepoznavnost projekta.
2. Neprofitnost.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost projekta javnosti.
Strokovna komisija bo upoštevala tudi
merila, določena po posameznih področjih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije:
– realna možnost izvedbe programa
(kadrovski, finančni, prostorski, časovni
pogoji),
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike),
– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev.
Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni
del razpisne dokumentacije in so navedeni
v 7. in 8. členu Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih
programov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Krško.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),

– ocenjevalni list za vsak prijavljeni program in projekt (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi in
usposabljanjih umetniških vodij v preteklem
letu na ustreznem področju (samo v primeru
uveljavljanja indeksa iz 8. člena Pravilnika
o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško),
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in
spomeniško varstveno soglasje na projekt
obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjevanje po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2009 morajo biti porabljena v letu
2009.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno
na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, najkasneje do 8. decembra
2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2009«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
8. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 10. decembra 2008 ob 14.
uri v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Oskar
Zoran Zelič, tel. 07/498-12-84, e-mail:
oskar-zoran.zelic@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure, za ljubiteljske
kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel.
07/488-16-50, e-mail: oi.krsko@jskd.si.
Občina Krško
Št. 610-7/2008
Ob-9085/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2009, razen programov s področja športa,
zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti s področja dela
z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti
program ne more pridobiti sredstev iz drugih
javnih razpisov Občine Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela
z mladimi za leto 2009 je 36.310 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju
proračuna za leto 2009.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so
v skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2009 morajo biti porabljena v letu
2009.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno
na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, najkasneje do 8. decembra
2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti
in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino 2009«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 12. 12. 2008 ob 8. uri v sejni sobi »D«
v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav je
javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija

v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru,
da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema
sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2009 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Oskar Zoran
Zelič, tel. 07/498-12-84, e-mail: oskar-zoran.zelic@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 610-7/2008
Ob-9086/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju tehnične kulture, ki jih bo
v letu 2009 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in
imajo sedež v Občini Krško.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa. Isti program ne more pridobiti
sredstev iz drugih javnih razpisov Občine
Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2009 je
14.450 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2009.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
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6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2009 morajo biti porabljena v letu 2009.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno
na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, najkasneje do 8. 12. 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
in označene z »Ne odpiraj – prijava na razpis
za tehnično kulturo 2009«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 11. 12. 2008 ob 14. uri v sejni
sobi »D« Občine Krško. Odpiranje vlog je
javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po odpiranju vlog.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Oskar Zoran Zelič, tel. 07/498-12-84, e-mail: oskar-zoran.zelic@krsko.si, v času uradnih dni od 8.
do 10. ure.
Občina Krško
Št. 610-7/2008
Ob-9087/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) objavlja
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področjih:
A) socialnega varstva,
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2009 sofinancirala
Občina Krško
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1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti.
Pod A 2
Programi društev upokojencev, ki imajo
sedež v Občini Krško:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod B 1:
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo,
– promocija zdravja za romsko populacijo v občini.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in
B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
menom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Krško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Krško
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Krško oziroma za občane
Občine Krško, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako,
da združujejo člane na področju regije (v
tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Krško),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki je
predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo .).
Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini
Krško, se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Krško.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je
to smotrno.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2009 je 113.000 €, in sicer:
– za področje A 70.000 €, od tega za programe društev upokojencev 2.500 €,
– za področje B 35.000 €, za programe
za krepitev zdravja 8.000 €.
5. Merila za izbor programov
Merila za izvajanje letnega programa na
nivoju občine, vsebujejo:
– splošna merila, ki so za vse prijavitelje
enaka (kvaliteta in realnost predloženega
programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna konstrukcija
programa),
– dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih,
– merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Krško.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2009 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2009 morajo biti porabljena v letu
2009.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, najkasneje do 8. 12. 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
in označene z »Ne odpiraj – ponudbe na
razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B«, odvisno od tega, za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila dne 11. 12. 2008 ob 12. uri v sejni
sobi D Občine Krško. Odpiranje prijav bo
javno. Odpiranju prijav lahko prisostvujejo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala,
da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2009 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Klavdija Žibert, tel. 07/498-12-87, e-mail: klavdija.zibert@krsko.si.
Občina Krško
Št. 610-7/2008
Ob-9088/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika za vrednotenje in izbor programov
športa v občini Krško (Uradni list RS, št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
90/02), objavlja Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Krško za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
s področja športa v Občini Krško za leto
200.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2009 je
388.000,00 €.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2009 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– Interesna športna vzgoja mladine,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
2. Športna rekreacija:
– 80 urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Šport invalidov.
6. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športne zveze.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško.

VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 8. 12. 2008 na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Prijava
mora biti predložena v zapečateni kuverti, ki
mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2009«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.
Prijava mora biti izdelana na prijavnih
obrazcih naročnika (Občina Krško). Priložen
mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri
katerem je prijavitelj registriran.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 11. 12.
2008 ob 12. uri v prostorih Občine Krško.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni
vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15
dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo
dopolnil, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2009 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14, v sobi št. 203, Zdravko Pilipovič,
tel. 07/498-12-29, pri sekretarju Športne
zveze Krško Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija
58, tel. 07/490-52-55, vsak delavnik med 8.
in 10. uro ali na spletni strani Občine Krško
www.krsko.si.
Občina Krško
Št. 322-260/2008
Ob-9146/08
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) ter sklepa župana št. 322-260/2008
z dne 23. 10. 2008, Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Mestni občini Koper v letu
2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni
občini Koper v letu 2009.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistična in društva, katera ena izmed
osnovnih dejavnosti je turizem:
– ki so registrirana in imajo sedež na
območju Mestne občine Koper,
– ki so sodelovala v letu 2008 in bodo
sodelovala pri aktivnostih, ki jih organizira
Mestna občina Koper v letu 2009,
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– ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine
Koper,
– ki so sodelovala vsaj na eni izmed naslednjih prireditev: Predstavitev krajevnih
skupnosti, Pustovanje v Kopru, Istrska tržnica, Dnevi kmetijstva Slovenske Istre,
– ki ne bodo prejele sredstev za prijavljene aktivnosti iz drugih virov Mestne občine
Koper.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
delovanja društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
– rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki in podobno,
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno,
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– aktivnostih z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši
javnosti,
– vključevanju v aktivnosti in prireditve
Mestne občine Koper.
S tem javnim razpisom Mestna občina
Koper ne sofinancira prireditev ter projektov
investicijske narave.
Merila za izbor prijav:
1. Usklajenost in kakovost vsebine prijave s predmetom razpisa do 50 točk.
2. Sodelovanje na prireditvah v organizaciji Mestne občine Koper v letu 2008 do
100 točk.
3. Sodelovanje na prireditvah v organizaciji Mestne občine Koper v letu 2009 do
100 točk.
4. Drugo do 50 točk.
Merila, na podlagi katerih bo strokovna
komisija ocenjevala prijave, so podrobneje
opredeljena v 3. točki razpisne dokumentacije.
Prijave, ki ne bodo dosegle praga 60%
vseh točk (180 od 300 možnih) po zgoraj
navedenih merilih javnega razpisa, ne bodo
upoštevane pri nadaljnjem postopku dodeljevanja sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 50.000,00
EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev bo opredeljena s proračunom za leto 2009.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2009
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavi-
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telj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje
do 8. 12. 2008 na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-260/2008«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki
bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo
o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 11. decembra
2008 ob 9. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na
zahtevana dokazila. Če strokovna komisija
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni
od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se
vloga zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper 05/66-46-464) vsak dan v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 322-259/2008
Ob-9147/08
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) ter sklepa župana št. 322-259/2008
z dne 23. 10. 2008, Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev s področja
kulture, turizma, športa, otrok in
mladine v Mestni občini Koper v letu
2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma,
športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper v letu 2009.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali
večdnevni javni dogodek namenjen širši
javnosti, katerega vsebina se nanaša na
eno ali več področij navedenih v javnem
razpisu.
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Predmet javnega razpisa niso:
– športna tekmovanja, ki niso namenjena
širši javnosti in ki niso rekreacijske narave,
– športni turnirji kot samostojni dogodki,
– otvoritve razstav in same razstave, kot
samostojni dogodki ter druge otvoritve in
predstavitve,
– aktivnosti krajevnih skupnosti, osnovnih in srednjih šol, oziroma drugih organizacij, ki jih Mestna občina Koper sofinancira
direktno iz proračuna,
– prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot
del drugega večjega dogodka (posamezne
prireditve znotraj večjega dogodka se bo
sofinanciralo preko sofinanciranja krovne
prireditve),
– prireditve, ki so bile že izvedene,
– obletnice in proslave organizacij, ki so
v prvi vrsti namenjena svojim članom in ne
širši javnosti,
– pohodi, izleti in podobne aktivnosti,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, predavanja, tečaji, simpoziji, kot samostojni dogodki,
– aktivnosti, ki so že prejela sredstva za
sofinanciranje s strani Mestne občine Koper,
– prireditve, ki se izvajajo v starem mestnem jedru v času pustovanja, rumene noči,
novoletnih prireditev in v času Dnevi kmetijstva Slovenske Istre oziroma drugih prireditev za katere je bil posebej objavljen javni
razpis, saj so navedene prireditve že sofinancirane s strani Mestne občine Koper,
– programi gostinskih lokalov, ki se izvajajo v lastnih prostorih.
Zgoraj naštete prireditve in aktivnosti
niso upravičene do sredstev tega javnega
razpisa.
Mestna občina Koper ne bo sofinancirala
vaških veselic oziroma prireditev, t.i. ŠAGER, ki bodo vključevale le večerni koncert
oziroma večerno dogajanje, temveč morajo
za pridobitev sredstev iz tega razpisa vključevati tudi aktivnosti, ki pomenijo oživitev
starih običajev in kulturno identiteto kraja ter
druge spremljajoče aktivnosti.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– registrirane fizične osebe,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki ter
– drugi subjekti,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine na
področju Mestne občine Koper in niso redno
financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene: krajevne skupnosti, fizične osebe in
tisti javni zavodi, ki jih Mestna občina Koper
sofinancira iz proračuna.
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine
Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev
sofinancirala Mestna občina Koper.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu
ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata
oziroma drugega promocijskega materiala
ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega
v tiskanem ali spletnem mediju.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
prireditve:

– ki so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2009;
– ki so pretežno brezplačne za obiskovalce;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– ki bodo izvedene v Mestni občini Koper;
– ki v letu 2009 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine
Koper;
– katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in
značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja,
ki so predmet razpisa.
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene prireditve:
– kakovost prireditve;
– realnost izvedbe prireditve;
– namembnost prireditve (široki, jasno
opredeljeni množici članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper);
– inovativnost prireditve.
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in
odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi
dejavnostmi);
– zagotovljenost drugih, realnih virov sofinanciranja prireditve.
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
– kvalitetno in redno delo na področju
izvajanja prireditev oziroma na področjih, ki
so predmet javnega razpisa;
– kakovost doslej realiziranih prireditev.
Prednostno bodo sofinancirane prireditve:
– ki so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja;
– ki pomenijo obogatitev ponudbe v Mestni občini Koper oziroma Slovenski Istri;
– ki pomenijo oživitev starih običajev;
– ki imajo posreden ali neposreden vpliv
na spodbujanje turizma v Mestni občini Koper;
– ki so namenjene širši javnosti v občini;
– ki spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih;
– ki povezujejo več organizacij k skupni
izvedbi;
– ki vključujejo sodelovanje mednarodnih
organizacij in
– katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje na področju izvajanja prireditev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2009 znaša 320.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje prireditev bo opredeljena s proračunom za leto
2009.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila
z vsemi zahtevanimi prilogami.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2009
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v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako
posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in
dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam
ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih
prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati
s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi
tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje:
– do 8. decembra 2008, za prireditve, ki
se izvajajo od 1. januarja do 31. decembra
2009,
– do 23. januarja 2009, za prireditve, ki
se izvajajo od 1. marca do 31. decembra
2009,
– do 13. marca 2009, za prireditve, ki se
izvajajo od 1. maja do 31. decembra 2009,
– do 22. maja 2009, za prireditve, ki se
izvajajo od 1. julija do 31. decembra 2009,
– do 4. septembra 2009, za prireditve,
ki se izvajajo od 1. oktobra do 31. decembra 2009,
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-259/2008,
Prireditev«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo do dne 12. decembra 2008 ob 10. uri, 28. januarja, 18. marca,
27. maja in 9. septembra 2009 ob 10. uri,
v prostorih Turistične organizacije Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala
popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja
prijav pozove pisno ali ustno prijavitelja, da
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga
zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve, razen za prijave oddane
v razpisnem roku decembra 2008, za katere
bodo obvestila o izidu izdana v roku 30 dni
od dneva uveljavitve proračuna Mestne občine Koper za leto 2009.
Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.

koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-464.
Mestna občina Koper
Št. 322-258/2008
Ob-9148/08
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) ter sklepa župana št.
322-258/2008 z dne 23. 10. 2008, Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja novosti
turistične ponudbe v Mestni občini
Koper za leto 2009
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje
uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2009.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe:
– katerih uvajanje novosti turistične ponudbe je vezano na območje Mestne občine Koper in povezano s spodbujanjem
turizma,
– katerih prijavljen program je realno izvedljiv v letu 2009,
– ki niso prejele sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine
Koper,
– ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine
Koper.
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. Kakovost in realnost vsebine prijave:
– kakovost predložene vsebine prijave
(jasni cilji);
– realnost izvedbe prijavljene turistične
ponudbe oziroma projekta;
– široka namembnost prijavljene vsebine
prijave (jasno opredeljena ciljna skupina);
– javna predstavitev vsebine prijave;
– izvirnost in inovativnost vsebine prijave.
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: od 30 do 50
točk dobijo programi, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja in katere prijava pomeni resno
turistično pridobitev za MOK, programi ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobijo 20 točk,
ostali 0 točk)
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
vsi predvideni prihodki in stroški, razviden je
namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi);
– zagotovljeni so drugi, realni viri sofinanciranja prijavljene turistične novosti oziroma projekta.
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 30, ki jih dobi program, ki
v celoti izpolnjuje pričakovanja, program, ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobi 15 točk,
ostali 0 točk)
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja.
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
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število točk je 20, ki jih dobi prijavitelj, ki
v celoti izpolnjuje pričakovanja, program, ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk,
ostali 0 točk)
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 100. Mestna občina Koper ne bo sofinancirala prijav, ki bodo
dosegle manj kot 70 točk.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
največ do tri prijave, ki bodo zbrale najvišje število točk in bodo po oceni komisije
vsebinsko najbolj izvedljive, realne in inovativne. Mestna občina Koper si pridružuje
pravico, da ne sofinancira nobene izmed
prejetih prijav.
Predmet sofinanciranja niso prijave, katerih vsebina se nanaša na prireditve, investicijska vlaganja, akcije urejanja in ureditve
okolja, enkratne aktivnosti ali projekte (kot
so tiskovine, informacijske table …) ter tiste
prijave, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje
uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni
občini Koper za leto 2009 bo opredeljena
s proračunom za leto 2009.
4. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo prijavljene ideje, porabo
odobrenih sredstev in posredovanje poročil
je 23. november 2009. Kolikor prijava, kateri
so bila dodeljena sredstva, ne bo izvedena
v celoti, prijavitelj ni upravičen do dodelitve
sredstev.
5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
in dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa
s strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
23. januarja 2009 na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – 322-258/2008 PRODUKTI«. Kuverta oziroma ovitek mora biti
zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo
o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 29. 1. 2009 ob
11. uri v prostorih Turistične organizacije
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri
odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da
prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem
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roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže
kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (tel. 05/664-64-64) vsak dan v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-9113/08
Na podlagi Pravil Znaka kakovosti v graditeljstvu Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., odgovorni izvajalec projekta Znak kakovosti
v graditeljstvu objavlja
javni razpis št. 1/2009
za podelitev Znakov kakovosti
v graditeljstvu 2009
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva
– Okna, vključno z balkonskimi vrati in
panoramskimi stenami,
– Notranja vrata – vrata v stanovanju in
drugih bivalnih prostorih,
– Zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo
povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– Sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb
ali ogrevanje bazenske vode,
– Hranilniki toplote za shranjevanje tople
sanitarne vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,
– Sistemi kanalizacijskih cevi,
– Strešne kritine za pokrivanje poševnih
streh,
– Betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Plošče, kocke in drugi oblikovanci iz
naravnega kamna,
– Betonski robniki,
– Izvedba cementnih estrihov,
– Izvedba betonskih zakjučnih tlakov,
– Izvedba polimernih talnih oblog in premazov,
– Razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– Izvedba obnove ostrešij oziroma kritin
na stavbah kulturne dediščine in stavbah
s sestavinami kulturne dediščine,
– Izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– Izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
– Izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– Storitev krovsko – kleparskih del,
– Storitev montaže stavbnega pohištva,
– Storitev oblaganja tal, sten in bazenov
s keramičnimi ploščicami,
– Storitev oblaganja tal, sten in fasad
z naravnim oziroma umetnim kamnom,
– Betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
– Separacije kamenih agregatov za
gradbeništvo,
– Asfaltni obrati,
– Konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– Izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– Izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za prijavo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo pri
izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu
ZRMK d.o.o. – Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-81-81, faks 01/280-84-51, elektronska pošta: zkg@gi-zrmk.si, internet:
http://www.gcs.gi-zrmk.si/gcs.
Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi
zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za ocenjevanje za
posamezno področje. Dobitniki ZKG bodo
imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje v okviru sejma Megra ali drugih javnih in strokovnih prireditvah. Javni razpis bo
odprt do 30. oktobra 2009.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
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Javne dražbe
Ob-9179/08
Popravek
Zaradi novih okoliščin je prišlo do sprememb pri identifikacijskih znakih nepremičnine, ki je predmet prodaje po javni dražbi, objavljeni Uradnem listu RS, št. 103 z
dne 30. 10. 2008, na strani 3612, pod št.
900-6/2008, Ob-8921/08, v naslednjem besedilu:
Objava javne dražbe se spremeni tako,
da se navedba:
– parc. št. 2720/1 dvorišče v izmeri
4.728 m2 pravilno glasi: parc. št. 2720/11
dvorišče v izmeri 3.976 m2,
– izklicna cena 4.650.000,00 EUR se
pravilno glasi: 4.000.000,00 EUR.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-277/2008-1
Ob-9139/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
A) Stanovanja:
1. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3
v I. nad. v izmeri 92,03 m2, in 2x klet v stanovanjski stavbi v Ribnici, Trubarjeva ul. 6,
stoječe na parc. št. 119/24 zkv 546, k.o.
Ribnica, letnik 1952, ident. št. 1625/389/
(tablica Mors 27902).
a) Izklicna cena: 58.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od
13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do
12. ure.
2. Enosobno stanovanje (prazno), št.
21 v mansardi, v izmeri 35,05 m2, ident. št.
45.E in shramba št. S 21a v kleti, v izmeri
2,80 m2, ident. št. 46.E v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Povšetova ul. 104D, podvložek
1404/25, k.o. Udmat (1737), letnik 1969 (tablica Mors 21637).
a) Izklicna cena: 95.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od
13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do
12. ure.
3. Garsonjera (prazno), št. 25 v IV. nad.
v izmeri 16,47 m2 s kletjo v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Prušnikova ul. 26, z ident.
št. 9.E, podvložek 1744/9, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, letnik 1957 (tablica Mors 22081).
a) Izklicna cena: 46.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od
13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do
12. ure.

4. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10,
KL. v izmeri 33,61 m2 v stanovanjski stavbi v Postojni, Vojkova 6, stoječe na parc.
št. 3195 zkv 1900, k.o. Postojna, ident.
št. 2490/750/10/, letnik 1954 (tablica Mors
25608).
a) Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 12.
do 13. ure, 19. 11. 2008 od 9.30 do 10.30.
5. Garsonjera, št. 21 v IV. nad. v izmeri 29,38 m2, v stanovanjski stavbi v Postojni, Stjenkova ul. 4, z ident. št. stavbe
2490-475-, stoječe na parc. št. 423/5, k.o.
Postojna (prazno) (št. tablice Mors 25680),
letnik 1970.
a) Izklicna cena: 43.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od
13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do
12. ure.
6. Dvosobno stanovanje, št. 17 v 4. nad.
v izmeri 58,90 m2, v stanovanjski stavbi
v Postojni, Stjenkova ul. 4, z ident. št. stavbe
2490-475-, stoječe na parc. št. 423/5, k.o.
Postojna (prazno) (št. tablice Mors 25678),
letnik 1970.
a) Izklicna cena: 72.500,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od
13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do
12. ure.
7. Enosobno stanovanje (prazno), št. 2,
PR. v izmeri 39,11 m2, v stanovanjski stavbi
v Mariboru, Metelkova ul. 20, stoječe na
parc. št. 2482 zkv 2366, k.o. Tabor (ident.
št. 659-2962/2-), letnik 1948, (tablica Mors
26621).
a) Izklicna cena: 48.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 10.
do 11. ure, 19. 11. 2008 od 10. do 11. ure.
8. Garsonjera (prazno), št. 41 v 10. nad.
v izmeri 22,93 m2, v stanovanjski stavbi
v Mariboru, Frankolovska ul. 22, stoječa na
parc. št. 1637/1, 1637/2 zkv 2306, k.o. Tabor
(ident. št. 659-2274-41), letnik 1962 (tablica
Mors 26706).
a) Izklicna cena: 35.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od
11.30 do 12.30, 19. 11. 2008 od 11.30 do
12.30.
9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 7
v III. nad. v izmeri 68,07 m2 in pomožni prostor 3,38 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Dvorakova ul. 6, podvložek 2022/7, id. št.
4977.E k.o. Tabor (659), letnik 1956 (tablica
Mors 26519).
a) Izklicna cena: 75.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 13.
do 14. ure, 19 11. 2008 od 13. do 14. ure.
10. Enosobno stanovanje (prazno), št.
10 v I. nad. v izmeri 45,67 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Križah, Hladnikova ul. 18,
stoječa na parc. št. 570/3 zkv 383, k.o. Križe (id. št. 2147-400-4), letnik 1948 (tablica
Mors 25969).
a) Izklicna cena: 50.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 17. 11. 2008 od 14.
do 15. ure, 18. 11. 2008 od 14. do 15. ure.
11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2
v PR. v izmeri 88,06 m2 v stanovanjski stavbi
v Črnomlju, Grajska cesta 9, stoječa na parc.
št. 1157/34 zkv 1629, k.o. Loka (1541-23-),
letnik 1950 (tablica Mors 27823).
a) Izklicna cena: 57.000,00 EUR.

b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od
13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do
12. ure.
B) Zemljišča, stavbišča, posl. prostori in
objekti:
1. Prodaja zemljišča, parc. št. 144.S,
stavbišče v izmeri 680 m2, zkv 164, k.o.
Davča, Občina Železniki.
a) Izklicna cena: 6.000,00 EUR brez 20%
DDV za nezazidano stavbno zemljišče.
b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 9. 11. 2008
do 21. 11. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar
Anton.
2. Zemljišča in objekt nekdanje »Galvane« v Slov. vasi, parc. št. 2041, dvorišče
v izmeri 2.677 m2, parc. št. 2042, posl. st.
v izmeri 357 m2, parc. št. 2043, posl. st.
v izmeri 1.224 m2, parc. št. 2045/2, dvorišče
v izmeri 391 m2, zkv 1044, k.o. Nova vas.
(Kupec se z nakupom zaveže sanirati objekt
z zemljiščem.)
a) Izklicna cena: 74.000,00 EUR.
b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 9. 11. 2008
do 21. 11. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar
Anton.
3. Nezazidano stavbno zemljišče v Ilirski
Bistrici, parc. št. 825/195 travnik v izmeri
837 m2, dvorišče v izmeri 3.450 m2, zkv 470,
k.o. Trnovo.
a) Zakonita predkupna pravica Občine
Ilirska Bistrica.
b) Preko zemljišča poteka javna komunalna infrastruktura: vodovod, elektrika, katero bo ob morebitnih gradbenih posegih
kupec moral prestaviti na lastne stroške.
c) Izklicna cena: 82.000,00 EUR brez
20% DDV za nezazidano stavbno zemljišče.
d) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 9. 11. 2008
do 21. 11. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar
Anton.
4. Poslovna prostora v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor, št. 1 in 2 v kleti (prazno) v izmeri 346,29 m2, objekta parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 119.000,00 EUR.
b) Možen ogled dne 18. 11. 2008 od 8.30
do 9.30, 19. 11. 2008 od 8.30 do 9.30 (tel.
031/201-452).
5. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča 5, Maribor, št. 9 v mansardi objekta (prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc.
št. 422/12, 422/25, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 146.000,00 EUR.
b) Možen ogled dne 18. 11. 2008 od 8.30
do 9.30, 19. 11. 2008 od 8.30 do 9.30 (tel.
031/201-452).
IV. Ogled nepremičnin:
1. Interesenti za nakup: oglede stanovanj in poslovnih prostorov lahko brez najave opravite ob stanovanjih in posl. prostorih
določenih terminih (zgoraj). Prav tako si lahko nepremičnine od B1–B3, kjer so pripisane kontaktne osebe s predhodno najavo
ogledate oziroma si jih lahko ogledate sami.
Za vse ostale nepremičnine in na morebitna
vprašanja v zvezi s stanovanji pa lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 9. 11. 2008
do 24. 11. 2008, med 8. in 12. uro.
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V. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena,
kar bo moral na lastne stroške prevzeti
kupec sam. Kupec se s položitvijo kavcije
odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom zoper prodajalca iz naslova zemljiškoknjižno
še neurejenega stanja in morebitne razlike v kvadraturi stanovanja in solastniških
deležev ob vzpostavitvi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izklicno ceno, stroške notarskih storitev,
vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge
stroške plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 150.000,00
EUR za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,01 EUR do 500.000, 00
EUR za 4.000,00 EUR,
– od 500.000,01 EUR do 1.000.000, 00
EUR za 6.000,00 EUR,
– od 1.000.000,01 EUR do 1.500.000,00
EUR za 8.000,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-49000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski
račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-49000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do
11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 24. 11. 2008 do 12.
ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, Javna dražba 25. 11. 2008« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih
dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa
za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne
osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi drža-
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vi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in
fizičnih oseb morajo predložiti notarsko
overjeno pooblastilo za udeležbo na javni
dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko
in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in
razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana,
če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Javna dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javne dražbe
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 25. 11. 2008 ob 11.
uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na
naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 222/08
Ob-9054/08
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče 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, 94/07)

in Letnega programa prodaje občinskega
stvarnega premoženjem za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 01/08)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče.
2. Opis predmetov prodaje:
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 850/11, travnik v izmeri 526,00 m², vpisano v vl. št. 265, k.o. Moravče.
Izklicna cena: 28.930,00 EUR.
b) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 851/5, travnik v izmeri 372,00 m², vpisano v vl. št. 265, k.o. Moravče.
Izklicna cena: 22.320,00 EUR.
Predmetni zemljišči se nahajata v območju prostorske enote MO-SK 93 in sta nezazidani stavbni zemljišči pretežno namenjeni
za stanovanja s kmetijskimi gospodarstvi.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Navedene izklicne cene ne vključujejo
20% DDV. Najnižji znesek višanja cene je
1.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: dražba bo
potekala v sejni sobi Občine Moravče na naslovu Vegova 7, 1251 Moravče, dne 26. 11.
2008, z začetkom ob 17. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo do
25. 11. 2008 do 12. ure plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun računa
Občine Moravče, št. 01277-0100001755,
sklic 00 201000- _____________(davčna
številka dražitelja), z navedbo namena plačila ''Varščina za parc. št. 850/11, k.o. Moravče'' oziroma ''Varščina za parc. št. 851/5,
k.o. Moravče''. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje
na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne
bodo pristopili k javni dražbi, Občina Moravče varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje
za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od
ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
8. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je
uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne
pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine, Občina Moravče obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
9. Pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni najavi.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na
Barbaro Baša, tel. 01/723-10-98.
10. Komisija za pridobivanje in prodajo
nepremičnin Občine Moravče (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Moravče postopek javne dražbe brez
odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti
vplačano varščino brez obresti.
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11. Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav
članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni
dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje do 24. 11. 2008 do 15. ure
priporočeno po pošti oziroma osebno na
naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče, v zaprti kuverti, na kateri je
potrebno navesti ''Javna dražba – parc. št.
850/11, k.o. Moravče'' oziroma ''Javna dražba – parc. št. 851/5, k.o. Moravče'' oddati:
– prijavo na javno dražbo,
– potrdilo o plačilu kavcije za predmete,
ki jih dražijo,
– parafirano kupoprodajno pogodbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
12. Drugi pogoji:
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Moravče sklenila prodajno pogodbo v 15
dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko
Občina Moravče podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Moravče zadrži njegovo
varščino.
– Vse nastale stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin nosi kupec.
– Izročitev nepremičnin v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje
stroške.
13. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Moravče www.moravce.si.
Občina Moravče
Št. 243
Ob-9111/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07), sklepa Občinskega sveta Občine
Apače št. 164 z dne 29. 9. 2008, objavlja
Občina Apače

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače.
2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje so stavbna zemljišča namenjena za individualno stanovanjsko grad
njo, in sicer:
A) parc. št. 123/5 sadovnjak v izmeri
602 m2, pripisane vl. št. 36 k.o. Vratja vas;
Izklicna cena: 3.732,40 EUR.
B) parc. št. 547/2 njiva v izmeri 1801 m2,
pripisane vl. št. 472 k.o. Segovci;
Izklicna cena: 13.867,70 EUR.
C) parc. št. 38 njiva v izmeri 827 m2, pripisane vl. št. 365 k.o. Lutverci;
Izklicna cena: 4.962,00 EUR.
D) parc. št. 584/4 pašnik v izmeri 1633 m2,
sadovnjak v izmeri 594 m2, pripisane vl. št.
483 k.o. Segovci;
Izklicna cena: 15.589,00 EUR.
E) par. št. 513/13 pašnik v izmeri 899 m2,
pripisane vl. št. 528 k.o. Žepovci;
Izklicna cena: 6.922,30 EUR.
Navedene izklicne cene zgoraj navedenih
nepremičnin ne vključujejo 20% DDV. Najnižji
znesek višanja je 300,00 EUR.
Zemljišča so naprodaj po načelu videno
kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na dodano vrednost, overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi
kupec. Kupnina ne zajema stroške komunalne opreme, stroškov priključkov objektov na
javno infrastrukturo in priključnih taks. Kupec
se zaveže na svoje stroške urediti potrebno
dodatno komunalno infrastrukturo do svojega
zemljišča.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine
Apače št. 01395-0100019544, v osmih dneh
po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po
končani dražbi. Plačilo celotne kupnine v prej
navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru
kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži
njegovo varščino.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo izvedena dne 28. novembra 2008, v sejni sobi Občine Apače, Apače
42B, 9253 Apače, in sicer:
pod A) ob 9. uri,
pod B) ob 9.30,
pod C) ob 10. uri,
pod D) ob 10.30,
pod E) ob 11. uri.
Javna dražba bo za vse parcele potekala
v prostorih Občine Apače, Apače 42B, Apače.
5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na račun Občine Apače št.
01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije
d.d., z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stavbno zemljišče pod točko ___«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino
in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe
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ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se
mu varščina ne vrne.
6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe Občini Apače, Apače 42B, Apače
predložijo v sprejemno pisarno pisno vlogo
najkasneje do dne 25. 3. 2008 do 8. ure.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Ustavitev postopka: komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Apače si pridržuje
pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Apače vsak delovni dan, v času uradnih
ur, pri Meliti Planteu, tel. 02/569-85-54.
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, 94/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07). Javna dražba,
dražbena pravila in osnutek kupoprodajne
pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Apače wwww.obcina-apace.si.
Občina Apače
Št. 478-46/2008
Ob-9121/08
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter
na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS
– UPB 1, 21/06 – odločba US RS in 14/07
– ZSPDPO), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. nepremičnina parc. št. 1205/195 – njiva v izmeri 45,99 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 616 k.o. Leskovec,
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2. nepremičnina parc. št. 1205/197 – njiva v izmeri 61,93 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 616 k.o. Leskovec in
nepremičnina parc. št. 1205/198 – njiva v izmeri 18,56 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 774 k.o. Leskovec.
Nepremičnini pod zaporedno št. 2 se
prodajata v kompletu.
Nepremičnine so v lasti Občine Krško in
se nahajajo na območju veljavnosti Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96,
73/00, 101/01, 15/05 in 25/06 – obvezna
razlaga) in so po osnovni namenski rabi
opredeljene za obrt in servisne dejavnosti
in del kot mestno zelenje.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 24. 11. 2008, z začetkom
ob 13. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 1 je izklicna cena 110.376,00 EUR,
– za predmeta prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 193.176,00
EUR.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Davek na dodano vrednost po stopnji
20% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi dražitelji za posamične predmete prodaje, bodo v roku 15
oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom
kupnine v roku 8 dni po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe.
Kupnina se plača na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
Višina varščine: dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120
in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne
številke predmeta prodaje in opis predmeta
prodaje).
Drugi pogoji in ogled predmetov pro
daje:
– ogled predmetov javne dražbe bo po
predhodni najavi potekal 19. 11. 2008 od 10.
do 11. ure. Za dodatne informacije v zvezi
z ogledom nepremičnin se obrnite na Avsec
Janka, Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, Krško, tel. 07/49-81-295, e-pošta: janko.avsec@krsko.si,
– za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se
obrnite na Cvelbar Kastelic Karmen, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel.
07/49-81-291, e-pošta: karmen.cvelbar-kastelic@krsko.si,
– vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani www.
krsko.si pod rubriko: razpisi in objave,
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– župan Občine Krško ali pooblaščena
oseba s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške,
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin,
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, kolikor pa takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TTR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imela
blokiranega TRR),
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik,
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini,
– dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec,
– nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Občina Krško
Št. 478-46/2008
Ob-9122/08
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter
na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS
– UPB 1, 21/06 – odločba US RS in 14/07
– ZSPDPO), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmet prodaje
Predmet prodaje je dvosobno stanovanje
v prvem nadstropju v izmeri 67,70 m2, ležeče v objektu na naslovu Titova 98 na Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št. 454/3
– njiva v izmeri 2,39 m2 in travnik v izmeri
3,10 m2 in parc. št. 130.S – stavbišče v izmeri 5,94 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku št. 125 k.o. Dovško.
Predmet prodaje ni zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 24. 11. 2008, z začetkom

ob 12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško.
Izklicna cena
Izklicna cena za predmet prodaje znaša
56.700,00 EUR.
Pri predmetu prodaje je v ceni vključena
tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenega prostora in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem predmeta prodaje, bo v roku 15
oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je
bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene za predmet prodaje na podračun EZR
prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije
sklicevati na predmet prodaje (navedba predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),
– za predmet prodaje bo izbran dražitelj,
ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo
ceno,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim
pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10
dneh po opravljeni javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražitelju v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije,
– ogled predmeta prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 in tel. 07/49-81-291, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri
Jordan Janji in Cvelbar Kastelic Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-286/2008
Ob-9055/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– eno mesto kandidata za sodnika na
Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu.
Razpisni pogoji:
Za kandidata za sodnika na Sodišču
Evropskih skupnosti v Luksemburgu lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško
službo ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za
izvolitev za sodnika ustavnega sodišča in
izpolnjuje tudi pogoj aktivnega znanja jezika,
ali vsaj enega od jezikov, ki se pri Sodišču
Evropskih skupnosti v Luksemburgu uporab
lja kot uradni jezik.
V skladu z jezikovnimi pravili Sodišča
Evropskih skupnosti v Luksemburgu se sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem jeziku, zato ima prednost kandidat
z znanjem francoskega jezika.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-291/2008
Ob-9056/08
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 Novem mestu.
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. 1711-08-0337
Ob-9081/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in
65/08) Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
pravne ali varstvoslovne smeri oziroma najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali najmanj visoka strokovna izobrazba z magisterijem ali magistrska izobrazba
(druga bolonjska stopnja);
– najmanj 10 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– izpit za izvajanje policijskih poobla
stil/šola;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno
– EU« in »Strogo tajno – NATO«.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 in 65/08) se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem me-

stu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje
zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
5. Izjavo kandidata o opravljenem izpitu
za izvajanje policijskih pooblastil oziroma
šole.
6. Izjavo, da ima dovoljenje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno – EU« in »Strogo tajno
– NATO« oziroma če dovoljenja nima, pisno
izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno – EU« in »Strogo tajno – NATO«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni
imel statusa uradnika, se sklene pogodba
o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo
opravljal v nazivu glavni policijski svetnik na
sedežu organa v Ljubljani, Štefanova ulica
2. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega
vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
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V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-9120/08
Na podlagi 15. člena Statuta Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje
vodje Nacionalnega centra za jedrsko
magnetno resonančno spektroskopijo visoke ločljivosti (NMR).
Mandat vodje traja 4 leta. Imenuje ga
direktor, upoštevajoč mnenje programskega
sveta NMR. Pričetek mandata je 20. 4. 2009
ali po dogovoru.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– doktorat znanosti in izkazane izkušnje
na področju uporabe NMR spektroskopije,
– mednarodno primerljivi raziskovalni rezultati v zadnjih petih letih,
– izkazane izkušnje pri vodenju raziskovalne skupine,
– nosilec domačih ali mednarodnih raziskovalnih projektov ter projektov z domačo
in tujo industrijo,
– mentor do- in podiplomskih študentov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali poznavanje spektrometrov
firme Varian in softwarske aplikacije VNMR
za poganjanje NMR spektrometrov ter poznavanje UNIXa in osnov sistemskega administriranja delovnih postaj Sun.
Kandidat mora predložiti program delovanja oziroma usmeritve za delo centra
NMR.
Informacije so kandidatom na voljo
pri direktorju Kemijskega inštituta po tel.
01/47-60-210.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite v 15 dneh po tej objavi na naslov:
Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19,
1001 Ljubljana, z oznako »Razpis za vodjo
NMR«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odločitve.
Kemijski inštitut
Ob-9123/08
Svet zavoda Glasbene šole Kočevje,
Reška cesta 16, 1330 Kočevje, na podlagi
48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
razpisuje delovno mesto
ravnatelja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo in št.
36/08).
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah
in kratkim življenjepisom) pošljite v 8-ih dneh
po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na naslov:
Svet zavoda Glasbene šole Kočevje, Reška
cesta 16, 1330 Kočevje, s pripisom »Za razpis ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo še pravočasna, če bo zadnji
dan roka oddana na pošto priporočeno.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Glasbena šola Kočevje
Št. 110-121/2008-03110
Ob-9137/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-166/2008-03110
Ob-9138/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 008/2008
Ob-9142/08
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in Spremembe
65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih zaposlenih
delavcev v predstavništvih Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije z dne 20. 5. 2008 ter skladno
s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka
02/2008 z dne 20. 5. 2008), Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
investicije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta:
1. vodja predstavništva slovenskega
gospodarstva v Indiji (m/ž) – področni sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo
in tuje investicije v Sektorju za PSG.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja
v RS in v državi, v kateri deluje predstavništvo;
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje JAPTI in MG;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za
podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Indiji – področni sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas, za tri leta,
s polnim delovnim časom, enomesečnimi
pripravami na sedežu Javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na predstavništvu
slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu
Mumbaj, Indija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva
v Indiji – področni sekretar«, na naslov:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Dražen Jeremić na tel. 01/53-09-830.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 005/2008
Ob-9143/08
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) ter
v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije (čistopis
številka 02/2008 z dne 20. 5. 2008), Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
1. področni sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije
v Sektorju za skupne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska
izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– znanje tujega jezika;
– znanje dela z računalnikom
– državljanstvo Republike Slovenije;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– pripravljanje in usklajevanje ključnih
strateških in razvojnih usmeritev;
– usmerjanje vsebinskega izvajanja posameznih programov/projektov;
– vodenje in izvajanje najzahtevnejših
projektov;
– priprava vsebinskih in finančnih načrtov poslovanja agencije;
– priprava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih
zelo zahtevnih gradiv;
– usklajevanje in koordiniranje pri pripravi javnih razpisov z evropskimi in slovenskimi institucijami;
– planiranje, spremljanje in vrednotenje
izvajanja veljavnega programa dela z delovnega področja sektorja;
– sodelovanje in povezovanje z domačimi in tujimi institucijami;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
agencije;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela;
– neposredno strokovno sodelovanje pri
vzpostavitvi informacijskega sistema za ravnanje z dokumentarnim gradivom;
– strokovna pomoč organizacijskim enotam pri ravnanju z dokumentarnim gradivom;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
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zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za
podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto področni
sekretar«, na naslov: Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje
Dražen Jeremić na tel. 01/53-09-830.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 006/2008
Ob-9144/08
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in Spremembe
65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih zaposlenih
delavcev v predstavništvih Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije z dne 20. 5. 2008 ter skladno
s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka
02/2008 z dne 20. 5. 2008), Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta:
1. vodja predstavništva slovenskega
gospodarstva v Bolgariji (m/ž) – področni
sekretar v Javni agenciji RS za podjet
ništvo in tuje investicije v Sektorju za
PSG.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri;
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– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja
v RS in v državi, v kateri deluje predstavništvo;
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje JAPTI in MG;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih Izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;

5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Bolgariji – področni
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za tri
leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na sedežu Javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal na predstavništvu slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu Sofija,
Bolgarija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva
v Bolgariji – področni sekretar«, na naslov:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Dražen Jeremić na tel. 01/53-09-830.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 007/2008
Ob-9145/08
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in Spremembe
65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih zaposlenih
delavcev v predstavništvih Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije z dne 20. 5. 2008 ter skladno
s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka
02/2008 z dne 20. 5. 2008), Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta:
1. vodja predstavništva slovenskega
gospodarstva v Španiji (m/ž) – področni
sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za PSG.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje in druga znanja:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja
v RS in v državi, v kateri deluje predstavništvo;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje JAPTI in MG;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridob
ljena;

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja predstavništva slovenskega
gospodarstva v Španiji – področni sekretar.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za tri leta, s polnim
delovnim časom, enomesečnimi pripravami
na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo
in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
predstavništvu slovenskega gospodarstva, in
sicer v mestu Barcelona, Španija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva
v Španiji – področni sekretar«, na naslov:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Dražen Jeremić na tel. 01/530-98-30.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
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Št. 110-292/2008-03110
Ob-9149/08
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 Velenju.
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
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Druge objave
Št. 007-16/2008/20
Ob-9124/08
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 14.
člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, zadnja
sprememba št. 84/08) in 12. člena Pravilnika
o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02,
zadnja sprememba 71/07) objavlja imenovanja sodnih cenilcev in sodnih tolmačev:
Sodna cenilca
Strokovno področje gradbeništvo
1. Slavko Stošicki, imenovan za sodnega
cenilca za področje gradbeništvo – nepremičnine,
2. France Gorše, imenovan za sodnega
cenilca za področje gradbeništvo gradbeništvo, splošno.
Sodni tolmači
Bosanski jezik
1. Vesna Milojević, imenovana za sodno
tolmačko bosanskega jezika,
2. Gordana Vran, imenovana za sodno
tolmačko bosanskega jezika,
3. Petriša Žnidarčič, imenovana za sodno tolmačko bosanskega jezika,
4. Ana Rostohar, imenovana za sodno
tolmačko bosanskega jezika,
5. Nina Drnovšek, imenovana za sodno
tolmačko bosanskega jezika,
6. Gorica Milojević, imenovana za sodno
tolmačko bosanskega jezika,
7. Marija Leskovec Sindičič, imenovana
za sodno tolmačko bosanskega jezika,
8. dr. Bojan Kukec, imenovan za sodnega tolmača bosanskega jezika,
9. Hinko Jenull, imenovan za sodnega
tolmača bosanskega jezika,
10. Remzo Skenderović, imenovan za
sodnega tolmača bosanskega jezika,
11. Pero Zovko, imenovan za sodnega
tolmača bosanskega jezika.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 135/2008
Ob-9051/08
Občina Podlehnik objavlja na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07)
in na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, ID za DDV:
SI30569320, matična št.: 1358278, ki jo zastopa župan Marko Maučič.
2. Predmet prodaje:
a) parcelna številka: *56, ki je pripisana
v ZKV 26, k.o. Gorca, v izmeri 119 m2, stavbišče. Izhodiščna cena: 3.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
b) parcelna številka: sadovnjak, 235/3
v izmeri 2985 m2; gozd, 235/4 v izmeri 5827 m2, travnik, 237 v izmeri 4715 m2;
travnik, 238/1 v izmeri 5826 m2; pašnik
238/2 v izmeri 802 m2; vinograd, 239 v izmeri 4000 m2; travnik, 239 v izmeri 2912 m2;
gozd, 241 v izmeri 5194 m2, vse k.o. Rodni
Vrh. Izhodiščna cena: 10.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– osnovni kriterij in merilo najugodnejše
ponudbe je cena, pod točko »b« pa morajo
biti uresničeni pogoji o predkupni pravici po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
– pri ponudbi za nakup nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe, ki izkažejo, da
imajo sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic in fizične osebe, ki izkažejo, da so državljani Evropske
unije ali katerekoli izmed njenih članic,
– celotno kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži,
– izbrani ponudnik plača tudi stroške notarja ter stroške vpisa v zemljiško knjigo,
– ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
s plačilom varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Podlehnik št.: 01372 – 0100017567, odprtem pri
Banki Slovenije. Neuspelemu ponudniku se
varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po
končanem postopku zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnin
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Občine
Podlehnik.
4. Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku s točnim naslovom, če je fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je pravna
oseba,
– matično (pravne osebe), EMŠO (fizične osebe) in davčno številko,
– potrdila o državljanstvu za fizično osebo, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravno osebo oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravno osebo in samostojnega podjetnika,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– številko transakcijskega računa za morebitno vračilo plačane varščine,
– pisno izjavo ponudnika (pravne osebe
in samostojnega podjetnika), da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali kakšne druge prisilne
odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti,
– pisno izjavo, da se strinja s pogoji javnega razpisa,
– izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični.
5. Rok za oddajo ponudb
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 20. novembra 2008, do 12. ure. Ponudbe se oddajo do
navedenega roka in ure v sprejemni pisarni
Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 2228 Podlehnik. Ponudbe lahko prispejo tudi priporo-

čeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«,
na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21,
2286 Podlehnik. Ponudbe morajo prispeti
do zgoraj navedenega datuma in ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
6. Postopek zbiranja ponudb:
– odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za vodenje postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Podlehnik,
ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika,
– ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ima
ponudba pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenem za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval,
– prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo, bodo zapečatene vrnjene
ponudniku,
– ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe,
– v primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudi enako ceno, komisija z njim opravi
pogajanja.
– najugodnejši ponudnik bo izbran v roku
15 dni po izteku roka za oddajo,
– ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve
o najugodnejšem ponudniku,
– izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni
od prejetja sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo s prodajalcem,
– v primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana varščina ne
vrne,
– prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije in informacije o ogledu
nepremičnine dobijo interesenti na Občini
Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik,
na tel. 02/788-40-67 ali gsm: 031/857-464,
kontaktna oseba Miran Krajnc.
Občina Podlehnik
Št. 478-90/2006
Ob-9062/08
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in 94/07) ter Posamičnega programa ravnanja št. 478-228/2007-2513-XXVIII., objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Stanovanje št. 3 v izmeri 40,40 m2
v etaži št. 1 večstanovanjskega objekta
na naslovu Na Lipico 2, Šentjur, vpisano
v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1511/4
k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako 3.E, za
izhodiščno ceno: 47.500,00 EUR.
Predmetno stanovanje je obremenjeno
z najemnim razmerjem. V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10%
ponujene cene na transakcijski račun Občine
Šentjur – proračun št. 01320-0100004983,
sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna
plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne
bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
V primeru umika ponudbe se varščina ne
vrne.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec
pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
7. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
8. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
14. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnine.
17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in
stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 24. 11. 2008 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 11. 2008 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-9082/08
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
v skladu z Zakonom o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze sindikatov Slovenije (Uradni list RS, št.
66/07) ter sklenjenim Sporazumom o delitvi
nepremičnin v družbeni lastnini z vknjiženo
pravico uporabe z dne 20. 11. 2006 in aneksi k sporazumu objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Sindikalni
izobraževalni center v Radovljici
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4,
Ljubljana, mat. št. 5163099, ID št. za DDV:
15268829.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb za
prodajo je Sindikalni izobraževalni center
Radovljica, Gradnikova 1, Radovljica, stoječ na: parc. št. 116/2, parc. št. 116/3, parc.
št. 116/4, parc. št. 116/5, parc. št. 116/6,
parc. št. 116/7, parc. št. 116/8 in parc. št.
156/1, vse vpisane pri vložni številki 279
k.o. Predtrg.
Nepremičnine se nahajajo na severovzhodnem robu mesta Radovljica in v naravi predstavljajo hotelsko-poslovni objekt,
depandanso, klubski prostor, parkirišče in
funkcionalno zemljišče s parkom.
Izhodiščna cena znaša 2.270.000,00
EUR.
3. Pogoji in pravila javnega razpisa zbiranja ponudb
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ali
izven EU v skladu z veljavno zakonodajo.
Ponudniki so dolžni položiti varščino kot
garancijo za resnost ponudbe. Varščina
znaša 5% od izhodiščne cene, določene v 2.
točki tega razpisa. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na račun 02222-0015182688,
ki se vodi pri NLB, sklic: 23100, s pripisom
»varščina SIC«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana
v vrednost pogodbe, neuspelim ponudnikom
pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od
sprejetega sklepa o izbiri ponudnika.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijska številka za DDV,
– matična številka,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, EMŠO, davčna številka
(fizične osebe),
– številka transakcijskega računa ter
naziv in naslov banke za vračilo vplačane
varščine;
b) ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja
od cene določene v 2. točki tega razpisa
(ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, se bo smatrala kot neveljavna);
c) dokazilo o plačani varščini;
d) fotokopijo izpiska iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma poslovnega registra
(samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni;
e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa;
f) izjava ponudnika, da ponudba velja še
najmanj 30 dni po preteku oddajnega roka.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup nepremičnin«. Ponudbo
ponudniki vložijo na sedežu Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova 4,
Ljubljana, na vložišče ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000
Ljubljana. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na vložišče ZSSS,
Dalmatinova 4, Ljubljana, do dne 7. 12. 2008,
najkasneje do 12. ure. Na kuverti ponudniki
označijo svoj naziv ter sedež.
Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma ne bodo popolne, se bodo štele
kot neveljavne.
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5. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila Komisija za izvedbo postopka prodaje ter o izbiri obvestila ponudnike najkasneje v roku 30 dni po preteku roka
za javno zbiranje ponudb.
6. V primeru, da dva ali več ponudnikov
za nepremičnino ponudijo isto ceno, lahko
komisija za izvedbo postopka te ponudnike
pozove, da v roku 3 dni povišajo svojo ponudbeno ceno ali z njimi opravi pogajanja.
7. Nepremičnine se prodajajo kot celota
po načelu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v 10 delovnih
dneh po prejemu obvestila o izbiri in pozivu
k sklenitvi. V primeru, da v tem roku ne pride
do podpisa pogodbe iz razlogov na strani
kupca, prodajalec obdrži položeno varščino
in lahko pozove k sklenitvi pogodbe drugega
ponudnika.
8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi. Plačilo kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca
je lahko razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži vplačano varščino.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice na nepremičninah prodajalec izda
po plačilu celotne kupnine.
9. Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, davek na promet nepremičnin ter
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
10. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil
dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo.
11. Dodatne podrobnejše informacije
o nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin ter pregled dokumentacije v zvezi
z nepremičninami so možni po predhodnem
dogovoru, in sicer na tel. 01/434-12-39.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Ob-9112/08
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran objav
lja na podlagi drugega odstavka 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) stavbno zemljišče s parc. št. 1505/2
– katastrska kultura – njiva 203 m2, vl. št.
1264 k.o. Piran,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 41,228,00 EUR;
b) stavbno zemljišče s parc. št. 2995/83
– katastrska kultura – njiva 355 m2, vl. št. 39
k.o. Sečovlje,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 39.034,00 EUR;
c) stavbno zemljišče s parc. št. 74/11
– katastrska kultura – njiva 228 m2, vl. št.
1029 k.o. Piran,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 34.640,00 EUR;
d) stavbno zemljišče, in sicer del nepremičnine s parc. št. 1303 k.o. Sečovlje, in
sicer del, ki je po kat. kulturi dvorišče 225 m2
in gospodarsko poslopje 34 m2 (skupaj torej
259 m2 stavbnega zemljišča), vl. št. 232 k.o.
Sečovlje,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 43.967,00 EUR;
Predmet prodaje ni del parc. št. 1303
k.o. Sečovlje v izmeri 44 m2, kjer se v naravi nahaja stanovanjska stavba in je bila
že prodana po določilih Stanovanjskega
zakona. Predmet prodaje tudi ni gospodarsko poslopje, temveč le zemljišče pod tem
poslopjem.
e) stavbno zemljišče s parc. št. 1913/2,
dvorišče 257 m2 in stavbišče 38 m2, vl. št.
1816 k. o. Sečovlje,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmeta
prodaje je 40.835,23 EUR;
f) solastniški delež Občine Piran do 7/12
od celote na sledečih nepremičninah: parc.
št. 3275 k.o. Portorož, po kat. kulturi stanovanjska stavba v izmeri 58 m2, dvorišče v izmeri 176 m2 in stanovanjska stavba v izmeri
30 m2; parc. št. 3276/2 k.o. Portorož po kat.
kulturi ekstenzivni sadovnjak izmere 17 m2
in parc. št. 3276 k.o. Portorož po kat. kulturi
vinograd izmere 359 m2. V naravi gre za stanovanjsko stavbo z naslovom Strunjan 59,
Portorož, neto bivalne površine 117,78 m2
s pripadajočim zemljiščem,
izhodiščna cena za solastniški delež Občine Piran do 7/12 od celote znaša
106.686,89 EUR;
g) stavbno zemljišče parc. št. 994/10,
k.o. Sečovlje, sadovnjak 295 m2, vl. št. 2161,
k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost
33.046,03 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV (v primeru nezazidanega stavbnega
zemljišča) oziroma 2% davek na promet
nepremičnin (v primeru pozidanega stavbnega zemljišča). Davek in vsi stroški v zvezi
s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
2. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je
predmet javnega zbiranja ponudb navedeno
v 1. točki pod črko a, b, c in d, je že v posesti
fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota
k lastniški hiši fizičnih oseb. Na nepremičnini pod zap. št. 1.f) ima solastnik skladno
z določili Stvarnopravnega zakonika predkupno pravico. Nepremičnina pod zap. št.
1.e) nima urejenega dostopa. Nepremičnina
pod zap. št. 1.g) je obremenjena s stvarno
služnostjo in zakupno pravico, za kateri pravici pa lastnik jamči, da bosta pred sklenitvijo prodajne pogodbe izbrisani iz zemljiške
knjige.
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem

izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o plačilu varščine.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 24. 11. 2008 do
12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin
– ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega
žiga.
Ponudba veže ponudnika 2 meseca po
oddaji ponudbe.
4. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za nepremičnine v lasti Občine Piran.
5. Odpiranje ponudb bo dne 24. 11. 2008
ob 14. uri. Odpiranje ponudb ni javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi (8 dni). Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodba. Kolikor kupec kupnine ne
plača v roku, se pogodba šteje za razdrto,
prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Prodajna
pogodba za predmet 1.a) vsebuje določilo,
da mora kupec v roku 2 let legalizirati poseg
na nepremičnini.
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Miloška Raktelj,
tel. 05/617-50-33 ali na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, Kristina Ivančič,
tel. 05/671-03-51.
Občina Piran
Št. 014-55/2008
Ob-9119/08
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni
center Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št.
14/00, 18/02 in 70/05 z dne 26. 7. 2005)
objavlja
javni poziv
za evidentiranje kandidatov za člana
Upravnega odbora Razvojnega centra
Ilirska Bistrica
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je evidentiranje kandidatov za
imenovanje dveh članov Upravnega odbora
zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska Bistrica, kot
predstavnikov zainteresirane javnosti.
2. Predlagatelji: predloge za imenovanje
dveh članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica lahko predložijo
Gospodarska zbornica Republike Slovenije,
Obrtno podjetniška zbornica Republike Slovenije, gospodarska interesna združenja,
univerze in druge raziskovalne organizacije, institucije inovativnega okolja, sindikati,
organizacije civilne družbe, druge organizacije zainteresirane javnosti ter zainteresirani
občani.
3. Kandidati naj praviloma izpolnjujejo
pogoj, da so strokovnjaki s področja gospodarstva, kmetijstva ali družbenih dejavnosti.
Kandidati ne smejo biti zaposleni v Razvojnem centru Ilirska Bistrica.
4. V predlogu za kandidata je potrebno
navesti naslednje podatke (na obrazcu):
Podatki o predlagatelju:
– naziv oziroma ime in priimek in naslov
predlagatelja.
Podatki o predlaganem kandidatu:
1. ime in priimek,
2. dan, mesec in leto ter kraj rojstva,
3. stalno prebivališče,
4. izobrazba kandidata,
5. naziv organizacije, kjer je kandidat
zaposlen in poklic oziroma delo, ki ga opravlja kandidat,
6. kratek življenjepis kandidata,
7. morebitne reference,
8. kandidatovo videnje delovanja Razvojnega centra Ilirska Bistrica,
9. izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo.
5. Prednostni kriteriji: prednost pri imenovanju bodo imeli kandidati, ki delujejo na
gospodarskem, kmetijskem ali družbenem
področju ali imajo reference s področja sodelovanja z gospodarstvom, kmetijstvom ali
družbenimi dejavnostmi in dobro poznajo
problematiko razvojne dejavnosti.
6. Mandat članov: mandat članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
7. Imenovanje kandidatov: komisija za
mandatna vprašanja bo preverila pravočasnost in popolnost prispelih predlogov za
evidentiranje kandidatov ter seznam kandidatur posredovala v obravnavo Občinskemu
svetu Občine Ilirska Bistrica, ki bo v skladu
z 12. členom Odloka o ustanovitvi zavoda
Razvojni center Ilirska Bistrica (Uradni list

RS, št. 14/00, 18/02 in 70/05) izmed prispelih kandidatur imenoval dva člana Upravnega odbora Razvojnega centra, kot predstavnika zainteresirane javnosti.
8. Objava javnega poziva in roki za pošiljanje predlogov
Javni poziv se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, obvestilo v Primorskih
novicah. Objavi se tudi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si,
kjer je tudi obrazec kandidature, ki ga izpolnejo prijavitelji. in spletni strani Razvojnega
centra Ilirska Bistrica www.rc-ilb.net.
Predlagatelji pošljejo pisne predloge
v roku 30 dni od dneva objave tega javnega
poziva. Rok za prijavo teče od objave v Uradnem listu RS.
9. Oddaja predlogov
Predlagatelji naj predloge za evidentiranje kandidatov za člana upravnega odbora
pošljejo na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Predlog mora biti poslan priporočeno
ali oddan v vložišču Občine Ilirska Bistrica, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj
– javni poziv za evidentiranje kandidatov za
člana Upravnega odbora Razvojnega centra
Ilirska Bistrica«.
10. Obvestilo o imenovanju
Predlagatelji bodo o imenovanju članov Upravnega odbora Razvojnega centra
Ilirska Bistrica obveščeni v roku 8 dni po
sprejemu sklepa Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica o imenovanju članov upravnega odbora.
V besedilu javnega poziva so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
11. Dodatne informacije o izvedbi javnega poziva lahko dobite vsak delovni dan od
8. do 11. ure na tel. 05/71-01-385, pri Majdi
Sanabor, e-mail: info@rc-ilb.net.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-9151/08
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07), sklepom župana Mestne občine Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednji poslovni
prostori:
a) Predmet prodaje so poslovni prostori
v objektu Gledališka 2, ki leži na parc. št.
2058, vpisani v vložni št. 1546, k.o. Celje,
etažna lastnina še ni izvedena. Prodaja po
delih:
1. 1. nadstropje – srednji del – dve pisarni v skupni velikosti 27,77 m2 ter souporaba
sanitarijev z vzhodnim delom nadstropja,
v skupni velikosti 8,97 m2 – v odkup 4,49 m2.
Skupna velikost tako znaša 32,26 m2. Izklicna cena 32.582,60 EUR.
2. 1. nadstropje – vzhodni del – več pisarn ter souporaba sanitarijev s srednjim
delom nadstropja, v skupni velikosti 8,97 m2
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– v odkup 4,49 m2. Skupna velikost tako
znaša 182,25 m2. Izklicna cena 184.072,50
EUR.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so
predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnih prostorov znaša
1.010 EUR/m2. V ceno ni vštet davek na
promet z nepremičninami 2%, ki ga plača
kupec.
Poslovni prostori pod 1 so obremenjeni
z najemnikom, ki ima predkupno pravico.
b) Predmet prodaje je poslovni prostor
na naslovu Ljubljanska cesta 8, Celje – pritličje, ki leži na parc. št. 2047/2, vpisana
v podvl. št. 2573/2 k.o. Celje, nepremičnina
1.E, nestanovanjska raba 56,31 m2.
Poslovni prostor leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so
predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnega prostora je
76.000,00 EUR oziroma 1.349,68 EUR/m2.
V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec.
Poslovni prostor je obremenjen z najemnikom, ki ima predkupno pravico.
c) Predmet prodaje je poslovni prostor
na naslovu Ulica V. prekomorske brigade 4,
Celje, pritličje, parc. št. 1773/10, k.o. Med
log, nestanovanjska raba 33,02 m2.
Poslovni objekt leži v območju ZN Otok
2 kjer so predvidene in dovoljene centralne
dejavnosti sosesk.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša
36.000,00 EUR oziroma 1.090,91 EUR/m2.
V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec.
d) Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Ulica XIV. divizije 10, Celje,
1. nadstropje, na parc. št. 2486/19, vpisani
v podvl. št. 2578/15 k.o. Celje, nepremičnina
16.E, nestanovanjska raba 293,75 m2, ter
skupni deli na stavbi vpisani v:
– podvl. št. 2578/6 id. št. 5.E do
100/300,
– podvl. št. 2578/14 id. št. 13.E do
100/300,
– podvl. št. 2578/15 id. št. 14.E do
10/50,
– podvl. št. 2578/18 id. št. 17.E do
100/300,
– podvl. št. 2578/27 id. št. 26.E do
100/300.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so
predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša 330.000,00 EUR oziroma 1.123,41
EUR/m2.
e) Predmet prodaje je poslovni prostor
v kleti na naslovu Razlagova 6 v Celju,
ki leži na parc. št. 2337, vpisan v podvl.
št. 2348/2, k.o. Celje, nepremičnina 1.E,
(ne)stanovanjska raba, 160,75 m2.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so
predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnega prostora je
45.000,00 EUR oziroma 279,94 EUR/m2.
f) Predmet prodaje je stanovanje
v 2. nadstropju Pod kostanji 8, Celje, ki
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leži na parc. št. 592/16, vpisano v podvl. št.
24797/54, stanovanjska raba 46,07 m2.
Izklicna cena stanovanja je 55.000,00
EUR oziroma 1.193,84 EUR/m2.
Stanovanje leži v območju ZN Dogo polje
3 (Ur. l. RS, št. 26/86).
Stanovanje je obremenjeno z najemnikom, ki ima predkupno pravico.
g) Predmet prodaje je poslovni objekt ter
zemljišče, ki se nahaja na naslovu Mariborska 60, Celje, parc. št. 1555/1, vpisano
v vl. št. 160, k.o. Spodnja Hudinja, dvorišče
241 m2, stavba 308 m2.
Poslovni prostor leži v območju ZN industrija jug in ZN industrija sever (Ur. l. RS, št.
14/86) kjer je možna novogradnja ali investicijsko vzdrževanje skladno s spomeniško
varstvenimi določili.
Izklicna cena nepremičnine znaša
380.000,00 EUR. V ceno ni vštet davek na
promet z nepremičninami 2%, ki ga plača
kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemniki.
h) Predmet prodaje je poslovni prostor,
ki se nahaja v poslovni stavbi na Trnoveljski
2, Celje, ležeči na parc. št. 365/13, 365/51,
365/52 in 365/53, vpisano k.o. Trnovlje. Poslovni prostor se nahaja v pritličju, velikosti
176,17 m2, v etažnem načrtu, ki je v izvedbi,
pa bo nosil št. 1073-449-1.
Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug
(Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 RC
Planiranje) na katerem so predvidene pro
izvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna cena poslovnih prostorov znaša
910,24 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 160.848,51 EUR. V ceno ni vštet
davek na promet z nepremičninami 2%, ki
ga plača kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 17. 11. 2008 do
12. ure na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
5.c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, s katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– za najemnike – potrdilo o poravnanih
obveznostih do Mestne občine Celje,
– dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10% od izklicne cene na tran-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7200005-10000008. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno kupljene
nepremičnine.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo poslovnih prostorov (plačilo davka, stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez
vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi
ponudniki seznanjeni in se strinjajo.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), 17. 11. 2008 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse
ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za finance in
gospodarstvo, tel. 03/42-65-668 (Tina Rosina Košir) ali Oddelek za splošne zadeve
03/42-65-670 (Jože Krulec).
Mestna občina Celje
Ob-9129/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu
z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi
članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer
Investments Austria GmbH Družba v bančni
skupini UniCredit obvestilo:
Obveščamo, da je objava vrednosti enot
premoženja kot tudi odkup ter prodaja enot
premoženja investicijskih skladov

Pioneer Funds Austria – Eastern Europe
Stock, vzajemni sklad po 20. členu Zakona
o investicijskih skladih (InvFG)
Pioneer Funds Austria – Russia Stock,
vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)
bila ob obračunu vrednosti, od dne
28. 10. 2008 dalje začasno ustavljena. Ponovna vzpostavitev objavljanja vrednosti
enot premoženja kot tudi izvajanje odkupa
ter prodaja enot premoženja obeh vzajemnih skladov, bo objavljena na enak način.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-9130/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu
z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi
članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer
Investments Austria GmbH Družba v bančni
skupini UniCredit obvestilo:
Obveščamo, da je objava vrednosti enot
premoženja kot tudi odkup ter prodaja enot
premoženja investicijskih skladov
Pioneer Funds Austria – Eastern Europe
Stock, vzajemni sklad po 20. členu Zakona
o investicijskih skladih (InvFG)
ob obračunu vrednosti, od dne 29. 10.
2008 dalje ponovno vzpostavljena.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-9083/08
Stečajni senat Okrožnega sodišča v Mariboru je s sklepom pod opr. št. St 1806/2008
dne 23. 10. 2008 na osnovi Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji v stečajni
zadevi zoper dolžnika 300-Trgovina d.o.o.,
Svetozarevska ulica 6, Maribor – v stečaju,
odredil prodajo zalog z zbiranjem ponudb
in prodajo najugodnejšemu ponudniku, in
sicer:
– prodaja premičnega premoženja v razsutem stanju, in sicer oblačila, igrače, obutev, parfumi, kozmetika ter drobni okrasni
izdelki za dom z nominalno ceno 40.475
EUR z minimalno ceno 16% vrednosti zalog,
kar znaša 6.500 EUR.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi v Uradnem listu
RS na naslov stečajnega upravitelja K.O.B.
d.o.o., Vetrinjska ulica 5 v Mariboru, s pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba.
Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na račun prodajalca na TRR pri Novi KBM d.d.,
številka 0451 5000 1512 544, varščina pa
se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim morebitnim
ponudnikom pa brez obresti vrne v treh
dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo določeno v 15 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 8
dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi
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pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine v predvidenem roku, se meni,
da je odstopil od ponudbe in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje
preide v last kupca šele takrat, ko je v celoti
plačana kupnina. Vse stroške, davek in druge dajatve plača kupec. Če kupec ne plača
v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače
odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh
stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Če zamuda kupca s plačilom traja več
kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi
od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu
dati dodatni rok za izpolnitev.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom.
Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne
napake premoženja, ki je predmet prodaje.
Vse informacije so na voljo pri stečajni upraviteljici dr. Ireni Lesjak na tel.
02/250-94-33.
Stečajna upraviteljica
dr. Irena Lesjak
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Objave gospodarskih družb
Ob-9059/08
Poslovodstvo družb TPV d.d., Kandijska
cesta 60, 8000 Novo mesto in AGIS PLUS
d.o.o., Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj, v skladu z določbami 586. člena ZGD-1 objavljata
obvestilo, da sta dne 29. 10. 2008 predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča
v Novem mestu pogodbo o pripojitvi družbe
AGIS PLUS d.o.o., k družbi TPV d.d., zapisano v notarskem zapisu, opr. št. SV 984/08
z dne 29. 10. 2008.
Delničarjem družbe TPV d.d., so v skladu s 586. členom ZGD-1, od 29. 10. 2008
dalje do 29. 11. 2008, na voljo vsi dokumenti
o pripojitvi na sedežu družbe TPV d.d., Kandijska cesta 60, Novo mesto.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1, uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe.
O sprejemu sklepa o soglasju za pripojitev
prevzete družbe AGIS PLUS d.o.o., k prevzemni družbi bo odločal edini družbenik
prevzete družbe dne 29. 11. 2008.
Delničarjem družbe TPV d.d., se s to objavo tudi sporoča, da mora v skladu s tretjim
odstavkom 599. člena ZGD-1 skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji prevzemne družbe, katerih
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu od
dneva zasedanja skupščine prevzete družbe,
ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev,
zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Poslovodstvo družb
TPV d.d. in AGIS PLUS d.o.o.
Ob-9134/08
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine družbe
Modema, Proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji, Reška cesta 15, 1330 Kočevje z dne 28. 9.
2008, objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo Modema, d.o.o., Kočevje
– v likvidaciji, Reška cesta 15, 1330 Kočevje, poziv upnikom:
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
opr. št. Srg 2008/32874 z dne 20. 10. 2008
pri subjektu vpisa Modema, Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji, Reška cesta 15, 1330 Kočevje, matična številka 5467845000, vpisalo
začetek redne likvidacije.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva prijavijo svoje terjatve do
družbe Modema, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji, s priporočeno pošto, in sicer na naslov: Modema, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji,
Reška cesta 15, 1330 Kočevje, s pripisom:
prijava terjatve. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila o obstoju in višini
terjatve.
Modema, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica:
Mohar Štefka
Ob-9135/08
Na podlagi sklepa skupščine družabnikov družbe HIT TRANS d.o.o., podjetje
za trgovino, špedicijo, transport in turizem

d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Obrtna ulica 44, Murska Sobota, z dne 9. 10. 2008,
se je nad družbo dne 21. 10. 2008 pričel
začetek postopka redne likvidacije. Likvidacijski upravitelj skladno s 405. členom ZGD
poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od
te objave. Prosim, če prijave vložite v dveh
izvodih, skupaj z vsemi dokazili in jih pošljete na zgornji naslov družbe.
Likvidacijski upravitelj Martin Sreš

Sklici skupščin
Ob-9057/08
Na podlagi določb 17. do 20. člena Statuta družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah sklicujem
zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe CVS Mobile,
informacijske storitve, d.d.,
ki bo na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana, dne 8. 12. 2008
ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Vladimir Bilić. Za preštevalca
glasov se izvolita Marko Maver in Milena
Debevec. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejetem Revidiranem letnem poročilu za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe
o sprejetem Revidiranim letnim poročilom
za leto 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Predlog sklepa: izkazan bilančni dobiček za leto 2007 v višini 54.873,00 EUR
se v celoti nameni za pokrivanje izgube iz
predhodnega leta.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007 ter se jima podeli razrešnica.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto
2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe CVS
Mobile, informacijske rešitve, d.d. za poslovno leto 2008 se imenuje revizijska družba In
Revizija d.o.o.
6. Odpoklic in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se dosedanji član nadzornega sveta Jure Klepec. Za
novega člana nadzornega sveta se z dnem
sprejetja tega sklepa izvoli Renato Kranjc.
7. Prehod na euro.
Predlog sklepa: izvede se prehod osnovnega kapitala iz SIT na euro tako, da znaša
znesek osnovnega kapitala po preračunu
834.585,21 EUR. Razlika 585,21 EUR, ki

izhaja iz preračunavanja na euro, se prerazporedi v kapitalske rezerve.
8. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: za drugim odstavkom 2.
člena Statuta družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. se doda nov odstavek, ki se
glasi: Angleški prevod firme družbe se glasi
CVS Mobile, IT solutions, Inc. Dosedanji tretji
odstavek postane četrti odstavek, dosedanji
četrti odstavek postane peti odstavek, peti
odstavek pa postane šesti odstavek.
Prvi odstavek 5. člena statuta družbe
CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. se
spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Osnovni kapital družbe je 834.000 EUR
(osemstoštiriintridesettisoč eurov 00/100) in
je razdeljen v 200.000 (dvestotisoč) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«.
Drugi odstavek 6. člena Statuta družbe
CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. se
spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Stvarni vložek iz tega člena, v nominalni
vrednosti 383.909,20 EUR je družba pridobila od Cirila Mlakarja, Platiševa ulica 67,
5282 Cerkno ter Aleša Likarja, Gorska pot
20a, 5280 Idrija, in sicer od vsakega do polovice.«.
Prvi odstavek 29. člena Statuta družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d.
se spremeni tako, da po spremembi glasi: »Plačila, do katerih so upravičeni člani
nadzornega sveta, ureja pravilnik o plačilih
članov nadzornega sveta.«.
Črtajo se 39., 40. in 41. člen Statuta
družbe CVS Mobile, informacijske storitve,
d.d.
Zaradi statutarnih sprememb se izdela
prečiščeno besedilo statuta družbe CVS
Mobile, informacijske storitve, d.d., ki ga
uprava predloži sodnemu registru zaradi
vpisa sprememb.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana,
vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave tega sklica dalje do dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne
30. 11. 2008. Delničarji, ki se želijo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje tri dni pred dnem zasedanja
skupščine. Pooblaščenci oziroma zakoniti
zastopniki morajo pooblastila shraniti na sedežu družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine, v upravičenih razlogih
pa najkasneje dve uri pred zasedanjem.
CVS Mobile d.d.
uprava podjetja
Ob-9089/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 ter
spremembe) in 28. člena statuta družbe
Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d., Žalec, uprava družbe Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d.,
Žalec sklicuje
6. redno skupščino
družbe Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.,
ki bo dne 8. 12. 2008 ob 14. uri, v sejni
sobi Hmezad kmetijske zadruge Gotovlje
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z.o.o., Gotovlje 71, 3310 Žalec, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Skladno s poslovnikom o delu skupščine
uprava otvori delo skupščine ter ugotovi, koliko delnic je na skupščini prisotnih.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini izvedbo volitev in sprejem:
Sklep št. 1:
– za predsednika skupščine se izvoli: odvetnik Rajko Vrečer,
– za preštevalki glasov se izvolita: Jelica
Bizjak, Darinka Pikl,
– seji prisostvuje notar, ki ga vabi uprava.
2. Obravnava zapisnika in sklepov 5.
redne skupščine Hmezad kmetijstva Žalec
d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem:
Sklep št. 2: zapisnik 5. redne skupščine
Hmezad kmetijstva Žalec d.d. se potrdi.
3. Poslovanje družbe Hmezad kmetijstva
Žalec d.d., v letih 2006 in 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme:
Sklep št. 3: skupščina se seznani z letnima poročiloma za leto 2006 in za leto 2007
ter pisnima poročiloma nadzornega sveta
o preveritvi letnih poročil.
Sklep št. 4: skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnih letih 2006 in 2007 ter podeljuje upravi
družbe in članom nadzornega sveta družbe
razrešnici za poslovni leti 2006 in 2007.
4. Preračun osnovnega kapitala v evre,
uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta.
Uprava po uskladitvi z delničarkami predlaga skupščini preračun osnovnega kapitala v evre, uvedbo kosovnih delnic in spremembo statuta.
Sklep št. 5: skupščina potrjuje in odobri
preračun osnovnega kapitala v evre, uvedbo
kosovnih delnic in spremembo statuta.
5. Preoblikovanje družbe Hmezad kmetijstvo d.d. iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Skupščina Hmezad kmetijstva Žalec d.d.
skladno s 648. členom Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 sprejme sklep o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Sklep št. 6: skupščina potrjuje in odobri,
da se družba Hmezad Kmetijstvo d.d. skladno z določbami 648. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 preoblikuje iz
delniške družbe (d.d.) v družbo z omejeno
odgovornostjo (d.o.o.). Skladno s spremembo pravno-organizacijske oblike družbe se
temu ustrezno primerno prilagodi in dopolni
obstoječa družbena pogodba.
6. Razno.
V smislu razreševanja vprašanj družbe
je pod to točko mogoče s strani delničarjev
postaviti na skupščini vprašanja ter dajati
predloge in pobude. Pod to točko ni predvidenih sklepov.
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 12. in 13. uro
v tajništvu Hmezad kmetijske zadruge Gotovlje z.o.o., Gotovlje 71, Žalec, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma nji-

hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, kar pomeni, da mora biti posamezna
prijavnica v roku tri dni pred zasedanjem
skupščine vložena na sedežu oziroma prispeti na sedež družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se
v roku pol ure od napovedanega pričetka
skupščina ponovno sestane in je sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.
direktor družbe
Andrej Natek
Ob-9114/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena statuta družbe
DATALAB Tehnologije d.d., sklicuje uprava
7. skupščino
delničarjev družbe DATALAB
Tehnologije d.d., Koprska 92,
1000 Ljubljana
Skupščina bo 8. 12. 2008, ob 15. uri, na
sedežu družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina,
– za preštevalca glasov pa Jaka Bizjak in
Gordana Šišarica.
2. Predstavitev letnega poročila z revizorjevim poročilom in pisnega poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za
poslovno leto od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008.
Točka dve dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto od 1. 7. 2007 do
30. 6. 2008.
Z njo potrjuje in odobrava delo uprave
družbe v poslovnem letu od 1. 7. 2007 do
30. 6. 2008.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto od 1. 7.
2007 do 30. 6. 2008.
Z njo potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu od 1. 7.
2007 do 30. 6. 2008.
4. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
444.493,31 EUR. Osnovni kapital se poveča za 62.593,50 EUR, tako da bo znašal
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po izvedenem povečanju 507.086,81 EUR.
Povečanje se opravi z izdajo 15.000 novih
kosovnih imenskih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem
kapitalu enak delež. Osnovni kapital bo po
povečanju razdeljen na 136.519 kosovnih
imenskih delnic.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe pred njegovim povečanjem (prednostni
upravičenci v prvem krogu). Rok za uveljavitev pravice je zadnji dan roka za vpis delnic
s strani prednostnih upravičencev, določen
v tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev
bodo po pozivu uprave ponujene v drugem
krogu v odkup zainteresiranim tretjim osebam (upravičenci v drugem krogu). Tretje
osebe lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ob upoštevanju pravila prednosti glede na vrstni red vpisa in vplačila do
popolnega prevzema vseh izdanih delnic.
Presečni dan za pridobitev pravice do vpisa
in vplačila novih delnic v prvem krogu je
9. 12. 2008.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
in se nove delnice izdajo na naslednji način
in pod naslednjimi pogoji:
Firma izdajatelja novih delnic: DATALAB
Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000 Ljub
ljana.
Vrsta in razred novih delnic: nove delnice
so kosovne navadne imenske delnice izdane v nematerializirani obliki.
Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku
dajala naslednje pravice:
– udeležbe pri upravljanju družbe vključno s pravico do glasovanja imetnika delnice
v skupščini po načelu ena delnica en glas;
– dela ustvarjenega dobička (dividenda)
v višini in rokih, kot to določi skupščina;
– prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu z vsakokratnim sklepom
skupščine;
– izplačila ustreznega dela preostalega
premoženja ob likvidaciji ali stečaju družbe.
Vsaka delnica daje en glas.
Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi
delnicami en razred. Imetniki novo izdanih
delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku
za poslovno leto od 1. 7. 2008 do 30. 6.
2009 v višini sorazmerno času od vplačila
do zaključka poslovnega leta.
Nove delnice so prosto prenosljive.
Emisijska vrednost ene nove delnice je
79,10 EUR.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 1.186.500,00 EUR in je enaka zmnožku števila novih delnic (15.000) in
emisijske vrednosti ene nove delnice (79,10
EUR).
Način izdaje novih delnic: nove delnice
bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni register
KDD Centralne Klirinško depotne družbe,
d.d., je pooblaščena uprava družbe.
Način izplačila dividende: dividende na
nove delnice se izplačujejo na način, določen s statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri čemer so nove
delnice udeležene pri dobičku za poslovno
leto od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009 v višini
sorazmerno času od vplačila do zaključka
poslovnega leta.
Pogoji vpisa in vplačila delnic: vpis in
vplačilo delnic za prednostne upravičence
v prvem krogu se bo pričel na dan poziva za
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vpis in vplačilo, ki bo objavljen na SeoNetu
in na spletni družbe, to je 9. 12. 2008 in bo
trajal 14 koledarskih dni. Hkrati s prvim krogom dokapitalizacije bo potekal tudi sprejem
zavezujočih izjav o nameri vpisa in vplačila
delnic, ki jih do poteka roka ne bi vpisali in
vplačali obstoječi delničarji.
Vpis in vplačilo za upravičence v drugem
krogu se bo pričel na dan poziva za vpis in
vplačilo, ki bo objavljen na SeoNetu in na
spletni družbe ter bo trajal 45 koledarskih
dni.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih družbe
– na njenem sedežu v Ljubljani, Koprska
92, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do
12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane izključno v denarju na račun družbe pri banki Raifeissen, Ljubljana št.: 24203-9062687181,
najkasneje do izteka roka za vpis in vplačilo
teh delnic v prvem oziroma drugem krogu.
Presežki vplačil morebitnih preveč vpisanih in vplačanih delnic bodo delničarjem
vrnjeni do 1. 3. 2009.
Povečanje osnovnega kapitala bo uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 60
odstotkov razpisanih delnic.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Uprava in predsednik nadzornega sveta
bosta prijavila sklep o povečanju osnovnega
kapitala za vpis v sodni register nemudoma
po ugotovitvi uspešnosti vpisa in vplačila
na podlagi pripravljenih sprememb Statuta oziroma prečiščenega besedila Statuta
v notarski obliki. Nove delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom
o nematerializiranih vrednostnih papirjih in
izročene v skladu s pravili KDD Centralne
klirinško depotne družbe, d.d.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede na izid dokapitalizacije, ugotovi vrednost povečanega osnovnega kapitala in
sprejme sklep o spremembi statuta glede
višine osnovnega kapitala in števila delnic
v skladu z izvedenim povečanjem.
5. Odobreni kapital.
Predlog sklepa:
Uprava družbe je pooblaščena, da lahko v obdobju 5 let po vpisu spremembe
oziroma dopolnitve statuta družbe v sodni
register, s katero je upravi dano pooblastilo
za izdajo novih kosovnih delnic za denarne
ali stvarne vložke, osnovni kapital družbe
poveča z izdajo novih kosovnih delnic za
največ 50% osnovnega kapitala družbe, to
je največ za znesek 222.246,65 EUR (odobreni kapital).
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo ustreznega števila novih navadnih
imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede
z denarnimi vložki ali stvarnimi vložki.
Nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta družbe zaradi: pridobivanje
svežega kapitala, za izplačilo nagrad v delnicah družbe upravi, članom nadzornega
sveta in delavcem s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi ter zaposlenim, za izdajo
novih delnic delavcem družbe, da se omogoči pristop novim aktivnim delničarjem
(strateškim partnerjem) ali zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe v delnice družbe ali za druge namene v skladu
z zakonom.
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Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
uveljavitev te pravice je 15 dni.
O morebitni izključitvi prednostne pravice
do novih delnic odloča uprava v soglasju
z nadzornim svetom.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic
iz naslova odobrenega kapitala ustrezno
prilagodi statut družbe, tako da se določbe
statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala.
6. Izdaja konvertibilnih – zamenljivih obveznic.
Predlog sklepa:
Uprava družbe je pooblaščena, da lahko
v obdobju 5 let od dneva sprejetja sklepa
izda zamenljive obveznice.
Uprava ima pravico sama odločiti o tem,
ali bo zamenljive obveznice izdala ali ne.
Uprava je pooblaščena tudi za določitev
vsebine pravic, ki bodo izhajale iz izdanih
zamenljivih obveznic ob upoštevanju, da:
– najvišja skupna nominalna vrednost
izdaje ne sme presegati 20% registriranega
osnovnega kapitala v trenutku sprejemanja
sklepa o izdaji zamenljivih obveznic.
7. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.
8. Udeležba delavcev družbe pri dobičku
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema pobudo uprave in
nadzornega sveta, da so delavci družbe
udeleženi pri dobičku družbe in da se v skladu s to pobudo spremeni statut družbe.
Skupščina pooblasti upravo, da s predstavniki delavcev sklene pogodbo o udeležbi pri dobičku.
9. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave z dne 5. 11.
2008 se Janez Bregar razreši kot član nadzornega sveta družbe.
Za člana nadzornega sveta se imenuje
Tone Černe, s stalnim prebivališčem Vodovodna 4, Rakek, do izteka mandata članom
nadzornega sveta imenovanega dne 16. 11.
2006.
10. Določitev višine sejnine in povračil
stroškov članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta in članom
komisij nadzornega sveta za udeležbo na
sejah in za pripravo nanje pripada sejnina
v naslednjih bruto zneskih na sejo:
a) članom nadzornega sveta 187,00
EUR bruto na sejo,
b) predsedniku nadzornega sveta 250,00
EUR bruto na sejo,
c) članom komisije nadzornega sveta
90,00 EUR bruto na sejo,
d) predsedniku komisije nadzornega
sveta 125,00 EUR bruto na sejo.
Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta namestnik
predsednika ali drug član, je ta upravičen
do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje
seje prejel predsednik.
Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada njegovemu članu oziroma

predsedniku 50 odstotkov redne sejnine za
vsako udeležbo na seji.
Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi in
akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške
v družbi DATALAB Tehnologije d.d.
Stroški za prenočišča se lahko povrnejo
le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta
oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa
najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva
več ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
11. Spremembe statuta s spremembo
načina obveščanja delničarjev, uskladitvijo navedbe dejavnosti z novo standardno
klasifikacijo dejavnosti, možnosti udeležbe
delavcev družbe dobičku družbe, imenovanjem revizijske komisije nadzornega sveta
in drugimi redakcijskimi spremembami vezanimi na sprejete skupščinske sklepe.
Predlog sklepa: dosedanji statut družbe
se spremeni tako, da se dosedanje besedilo v celoti nadomesti z novim besedilom
statuta v predloženem besedilu po predlogu
nadzornega sveta in uprave.
Ta sklic, obrazložitve posameznih sklepov in ostalo gradivo za skupščino vključno
z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, revizijskim poročilom, novim besedilom statuta je delničarjem na vpogled od
7. 11. 2008 dalje na sedežu družbe v Ljub
ljani, Koprska 92, vsak delavnik od 9. do
12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni
obliki in obrazloženi in vloženi v 7 dneh po
objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana,
bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o gospodarskih družbah tako kakor ta
oglas.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško
depotni družbi na dan 5. 12. 2008 oziroma
imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. Prijav preko elektronske pošte ne
bomo upoštevali.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo
udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti
pisno.
DATALAB Tehnologije d.d.
uprava družbe
Št. 1088
Ob-9117/08
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d., sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,
ki bo v četrtek, 11. decembra 2008, ob
11.30, na sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec, Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Za predsednico 15. skupščine se izvoli Metko Zalar.
b) Za preštevalca glasov se določi Miha
Lukman.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage
Intihar.
2. Prehod na poročanje po mednarodnih
standardih računovodskih poročanj.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: letno poročilo in vsi računovodski izkazi družbe Valkarton d.d. se od 1. 1. 2008
dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
(MSRP). Računovodski izkazi družbe, pripravljeni v skladu z MSRP, se uporabljajo
za poslovne, davčne in druge namene. Od
1. 1. 2008 dalje pripravlja letno poročilo in
računovodske izkaze v skladu z MSRP tudi
skupina Valkarton.
3. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi odstopne izjave se odpokličeta člana nadzornega sveta Buchwald Željko in
Luka Zubčić z dnem 31. 12. 2008. Za nova
člana nadzornega sveta se izvolita Soldo
Ana in Novaković Katica za dobo štirih let
od 1. 1. 2009 dalje.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Valkarton d.d., Logatec, Tržaška 1, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Morebitne nasprotne predloge pošljejo
delničarji v pisni obliki z utemeljitvijo upravi
družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
uprava družbe
Ob-9118/08
V skladu z 295. členom ZGD-1 sklicujem
10. redno skupščino
družbe GA gospodinjski aparati d.d.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 8. 12. 2008 ob 15. uri, na sedežu družbe GA gospodinjski aparati d.d.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev redne skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2007.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
4. Sklepanje o razrešnici uprave družbe
GA d.d. ter nadzornega sveta GA d.d.za
leto 2007.

5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
6. Razno – vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K drugi točki dnevnega reda: skupščina
se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2007.
K tretji točki dnevnega reda: ugotovi se,
da znaša bilančni dobiček za poslovno leto
2007, 297.027,00 EUR in ostane v celoti
nerazporejen.
K četrti točki dnevnega reda:
a) Članom uprave se podeli razrešnica
za poslovno leto 2007.
b) Članom nadzornega sveta se podeli
razrešnica za poslovno leto 2007.
K peti točki dnevnega reda: za revizijo
poslovanja družbe za leto 2008 se imenuje
revizijska družba Abeceda Revizija d.o.o.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so 3 dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi in ostanejo vpisani do zaključka
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki se najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi.
Gradivo je na voljo na sedežu družbe
vsem delničarjem na vpogled.
GA gospodinjski aparati d.d.
predsednik uprave
Ob-9126/08
Uprava družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., sklicuje
izredno skupščino
delničarjev družbe DZS, založništvo in
trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana,
ki bo v torek, dne 9. 12. 2008, ob 14.
uri, na sedežu družbe, Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
2. Prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k 2. točki dnevnega reda naslednji sklep:
Ad 2/ Letno poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe DZS, založništvo
in trgovina, d.d., se od 1. 1. 2008 dalje sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja. Računovodski
izkazi družbe, pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, se uporabljajo za poslovne, davčne in
druge namene.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani kot imetniki delnic
v delniški knjigi DZS pri KDD, d.d., Ljub
ljana, na dan 5. 12. 2008, in ki svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji osebno, njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. V primeru nesklepčnosti
bo ponovljena skupščina istega dne v istih
prostorih in istim dnevnim redom ob 15. uri.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe v poslov-
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nih prostorih družbe na Dalmatinovi ulici 2
v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 13. uro
pri Tamari Groznik.
DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Bojan Petan
predsednik uprave
Ob-9133/08
Uprava in nadzorni svet družbe Casino
Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger
na srečo, Ljubljana, Miklošičeva cesta 9
(matična številka 5488044000), na podlagi
zahteve delničarja HIT d.d. Nova Gorica in
na podlagi 22. člena statuta družbe sklicujeta
16. skupščino,
ki bo 9. 12. 2008 ob 10. uri, v Ljubljani,
Dunajska 154.
Dnevni red in predlagani sklepi:
1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov.
2. točka: Imenovanje člana nadzornega
sveta družbe.
Predlog delničarja HIT d.d. Nova Gorica,
s katerim soglaša nadzorni svet družbe:
1. Ugotovi se da je z dnem 30. 9. 2008
z mesta člana nadzornega sveta Matija Blažič odstopil.
2. Z dnem 9. 12. 2008 se imenuje član
nadzornega sveta Bogdan Soban, Ulica IX.
septembra 176a, Vrtojba, z mandatom štirih let.
Zahteva delničarja HIT d.d. Nova Gorica,
sklep uprave in nadzornega sveta o sklicu
skupščine in utemeljitev predlaganega sklepa, bodo poslani naknadno in bodo dostopni
delničarjem na sedežu družbe vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.
Casino Ljubljana d.d.
predsednik uprave
Goran Miškulin
Ob-9136/08
Uprava Založbe Obzorja d.d., Partizanska cesta 3, Maribor, sklicuje na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah
14. sejo skupščine
delničarjev Založbe Obzorja d.d.
Skupščina bo potekala dne 8. 12. 2008
ob 10. uri na sedežu družbe v Mariboru,
Partizanska cesta 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se imenuje
Peter Peče,
2. za preštevalca glasov se imenujeta:
Bojan Žigart in Lea Lipovnik,
3. seznanitev skupščine z vabljenim notarjem.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2007
in seznanitev s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2007 ter
odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2007, ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2007.
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Glasovanje: skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno
pravico tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Ljubljana, tri dni pred dnevom skupščine, oziroma njih zastopniki ali
pooblaščenci.
Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če je
svojo udeležbo pisno prijavil družbi najmanj
tri dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje ime, priimek in naslov delničarja, če
se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, pa tudi
originalno pisno pooblastilo oziroma pravni
naslov za zastopanje. Predlagatelj sklepov
k točkama 1 in 2 sta uprava in nadzorni
svet družbe. Zaradi nemotenega poteka
skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence in zastopnike, da
se oglasijo v prostorih družbe pri preštevalcu glasov vsaj 10 minut pred zasedanjem
skupščine.
Gradivo sestavlja letno poročilo družbe za leto 2007 in poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
za leto 2007. Gradivo bo na voljo delničarjem od objave tega sklica skupščine, vsak
dan med 9. in 11. uro na sedežu družbe
Založba Obzorja d.d. Maribor, Partizanska
cesta 3.
Založba Obzorja d.d.
uprava
direktorica Nevenka Richter Peče
Ob-9140/08
Na podlagi Statuta družbe Skupina KIK
Kamnik d.d., Fužine 9, Kamnik in v skladu
z določbami ZGD-1 upravni odbor družbe
sklicuje
16. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
Fužine 9, Kamnik,
ki bo dne 8. 12. 2008 ob 13. uri, na sedežu družbe Equity d.o.o., Žebljarska pot
5, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se imenuje Jure Prebil. Za preštevalca glasov se imenujeta Jernej Kurent in Milan Grašič. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Potrditev sklepov 14. in 15. skupščine
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
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Predlog sklepa: potrdijo se vsi sklepi,
sprejeti na 14. in 15. skupščini družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
3. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v eure, uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu s 693. do 695.
členom ZGD-1 se preračunajo nominalni
zneski delnic in osnovnega kapitala v eure
tako, da nominalni znesek delnice 8.000
SIT znaša 33,38 EUR, osnovni kapital družbe pa znaša 6.586.842,02 EUR. Uvedejo
se kosovne delnice, ki nadomestijo delnice
z nominalnim zneskom 33,38 EUR, tako da
delnica z nominalnim zneskom 33,38 EUR
postane 1 kosovna delnica.
4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital se poveča v skladu s 358. členom ZGD-1 s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, in sicer iz naslednje
postavke:
– preneseni čisti poslovni izid v višini
4.607.941,81 EUR.
Po izvedenem povečanju znaša osnovni
kapital družbe 11.194.783,83 EUR.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
temelji na revidirani bilanci stanja družbe
na dan 30. 6. 2008, ki je sestavni del in
priloga tega sklepa, in iz katere je razvidno,
da družba na dan 30. 6. 2008 izkazuje kapital v višini 13.601.291,03 EUR, in sicer
od tega:
– preneseni čisti poslovni izid v višini
4.607.941,81 EUR.
5. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe Statuta družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
v skladu s sklepoma sprejetima pod točko
3. in točko 4., tako da se spremeni 3. člen
Statuta, ki se po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
11.194.783,83 EUR (enajstmilijonovstoštiriindevetdesettisočsedemstotriinosemdesest
evrov in triinosemdeset centov).
Osnovni kapital je razdeljen na 197.329
(stosedemindevetdesettisočtristodevetindvajset) navadnih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«.

6. Imenovanje posebnega revizorja za
izvedbo posebne revizije in preveritev škodljivih poslov bivšega generalnega direktorja Igorja Krena vezanih na odtujitev nepremičnin, dokapitalizacijo družbe KIK Kamnik
d.o.o. s konverzijo terjatev in prijavo insolvenčnih postopkov za družbe Skupina KIK
Kamnik d.d., KIK Kamnik d.o.o. in KIK Plastika d.o.o.
Predlog sklepa: imenuje se posebnega
revizorja za izvedbo posebne revizije družbe Skupina KIK Kamnik d.d. in preveritev
škodljivih poslov bivšega generalnega direktorja Igorja Krena vezanih na odtujitev
nepremičnin, dokapitalizacijo družbe KIK
Kamnik d.o.o. s konverzijo terjatev in prijavo
insolvenčnih postopkov za družbe Skupina
KIK Kamnik d.d., KIK Kamnik d.o.o. in KIK
Plastika d.o.o.
7. Imenovanje izrednega revizorja zaradi
podcenitve postavk v letnih poročilih za leta
2004, 2005, 2006 in 2007.
Obrazložitev: glede na to, da obstaja
utemeljen sum, da so računovodski izkazi
za poslovna leta 2004, 2005, 2006 in 2007
potvorjeni z mnogo bistveno podcenjenimi
postavkami in brez predpisanih poštenih
pojasnil oziroma z nepopolnimi pojasnili, se
predlaga skupščini v imenovanje izrednega
revizorja, ki bo preveril vse domnevne zlorabe in škodljive posle družbe Skupina KIK
Kamnik d.d. v obdobju, ko je bil generalni
direktor družbe Igor Kren.
Predlog sklepa: imenuje se izrednega
revizorja, ki bo preveril vse računovodske
izkaze v obdobju 2004–2007 in ugotovil
objektivna dejstva.
8. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za poslovno leto 2007.
9. Podelitev razrešnice upravi družbe za
leto 2007.
Predlog sklepa: upravi družbe se ne podeli razrešnice za leto 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo prijavijo družbi Skupina KIK Kamnik d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik, tako da
družba prejme njihovo prijavo najmanj tri dni
pred skupščino.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe Equity d.o.o., Žebljarska pot
5, Kamnik, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupina KIK Kamnik d.d.
Aleš Erbežnik
član upravnega odbora
in izvršni direktor
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Zavarovanja terjatev
SV-2428/2005
Os-9044/08
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. SV-2428/2005 z dne 25. 10.
2005, opr. št. SV-2835/2006 z dne 25. 10.
2006, opr. št. SV-2877/2007 z dne 25. 10.
2007 in opr. št. SV-2777/2008 z dne 28. 10.
2008, so bile nepremičnine – celotno 4. nadstropje v izmeri 558,26 m2, del 5. nadstropja,
in sicer pisarne št. 509, 510, 511, 512, 520,
521, 523, 524, 525, 526 in 527, v skupni izmeri 219 m2, s sorazmernim delom skupnih
prostorov 5. nadstropja v izmeri 66,08 m2 ter
17 parkirnih mestih v kleti objekta, in sicer
št. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 38 in 40, vse v objektu na
Vurnikovi 2 v Ljubljani, parc. št. 1796/38,
parc. št. 1796/39 in parc. št. 1796/37, vl. št.
2939, k.o. Bežigrad, sedaj parc. št. 1796/37,
1796/39, 1796/154, 1796/158 vpisane pri vl.
št. 3968, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja
LIZ – Inženiring, d.d., Ljubljana, Ljubljana,
Vurnikova 2, matična številka: 5145139,
na podlagi kupne pogodbe št. 9/92-DJ-C1
z dne 7. 7. 1992, sklenjene s prodajalcem
Gradis – Gradbeno podjetje Ljubljana p.o.,
Ljubljana, Gradnikove brigade 11, zastavljene v korist upnice Abanke Vipa d.d., Ljub
ljana, Slovenska cesta 58, matična številka:
5026024 za zavarovanje denarne terjatve
v višini 200.000.000,00 SIT s pripadki.
SV-272/2008
Ob-9045/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Perseje
Cetin iz Velenja, opr. št. SV – 272/2008
z dne 29. 10. 2008, je bilo stanovanje št.
15 v izmeri 84,26 m2 v petem nadstropju
na naslovu Stantetova ulica 5, pošta Velenje, stanovanje se nahaja v stavbi z ident.
št. stavbe 964-3406 k.o. Velenje, stoječi na
parc. št. 2427/5 k.o. Velenje, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu Stantetova ulica 5 v Velenju, ki je v lasti
soplačnice in zastaviteljice Krizmanić Daliborke, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja št. 140/4-9317, z dne
22. 1. 1993, aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 21. 1. 2008,
dogovora o priznanju lastninske pravice na
kupljenem stanovanju z dne 21. 2. 2008, darilne pogodbe št. 02/2008 – DP z dne 3. 3.
2008, ki so jo sklenili Tadić Toma in Tadić
Luca kot darovalca ter Krizmanić Daliborka
(prej Tadić) kot obdarjenka in izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi
z dne 13. 9. 2008, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 55.000,00 EUR, z letno
obrestno mero 6,90%, z obrestmi, ki tečejo
od dneva črpanja kredita dalje in z zapadlostjo zadnje anuitete na dan 31. 10. 2023,
z možnostjo odpoklica terjatve, morebitnimi
zamudnimi obrestmi, z vsemi ostalimi stroški, kot izhaja iz sporazuma in pogodbe,
zlasti pa z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve,
v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.

SV 1055/08
Ob-9046/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 1055/08 z dne 27. 10. 2008, je
nepremičnina, stanovanje št. 47, v pritličju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Letonjeva
ulica 4, stoječe na parc. št. 1126/1, k.o. Spodnje Radvanje, katere solastnika sta vsak do
½ Mitar in Milica Glamočić, oba stanujoča
Letonjeva ulica 4, 2000 Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe št. 3243/93, z dne 14. 5.
1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Mitar in Milica Glamočić, oba stanujoča Letonjeva ulica 4, 2000 Maribor, v višini 11.000,00
EUR s pripadki.
SV 724/08
Ob-9047/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 724/08 z dne
27.10.2008, je bilo enosobno stanovanje št.
3, v skupni izmeri 40,70 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Ul. Tončka
Dežmana 6, Kranj, stoječega na parc. št.
189/1, k.o. Huje, v lasti Edine Kurbegović,
Ul. Tončka Dežmana 6, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 9. 1992,
št. 264/92, z dodatkom k prodajni pogodbi
z dne 24. 9. 1992, št. 264/92, sklenjenim
dne 26. 9. 1997, zastavljeno v korist upnice
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka: 2211254000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
518.100,00 CHF, z letno pogodbeno obrestna mero, sestavljeno iz povprečja 3 in
12-mesečnega Libor-ja in pribitka v višini
1,850 %, z vračilom v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
dne 1. 11. 2033, z odpoklicem terjatve in
ostalimi pripadki.
SV 958/08
Ob-9048/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 857/07 z dne 26. 10.
2007 in SV 958/08 z dne 27. 10. 2008, je
bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje št. 2a s pritiklinami, v skupni zmeri
62,50 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjskega bloka L-4, na naslovu Mengeš, Zavrti 36, prej Slamnikarska 27, stoječega na parc. št. 130/4,stanovanjska stavba
v izmeri 324 m2, ki je pripisana k vložku
2480, k.o. Mengeš, katerega solastnika sta
vsak do ene idealne polovice, sta zastavitelja Viktor Loparić in Alojzija Loparič, in
sicer na podlagi kupne pogodbe z dne 20. 9.
1990 in dveh aneksov z dne 11. 11. 1991
in 16. 11. 1993, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta
v Kleče 15, MŠ 2211254, v zavarovanje
kreditne denarne terjatve v višini 120.000,00
EUR s pripadki.
SV 1715/2008
Ob-9049/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1715/2008 z dne 28. 10.

2008, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje št. 133 v osmem nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Cesta Proletarskih brigad
59, v skupni izmeri 56,66 m2, na parc. št.
80/4, katastrska občina Spodnje Radvanje,
katere lastnika sta zastavitelja Violeta Bižič,
EMŠO 2101963505653, stanujoča Maribor,
Cesta proletarskih brigad 059 in Bižič Milanom, EMŠO 0208961500133, stanujočega
Maribor, Cesta proletarskih brigad 059, za
vsakega do 1/2 (ene polovice), na podlagi
pogodbe z dne 9. 10. 1997, sklenjene s prodajalko Majo Tušek, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17,
2000 Maribor, matična številka: 5706491000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 61.944,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po menjalniškem nakupnem
tečaju upnice na dan 17. 10. 2008 znaša
40.000,00 EUR s pripadki.
SV 1013/08
Ob-9063/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št.
SV-1013/08 z dne 28. 10. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v stanovanjski hiši
na naslovu Dravinjska cesta 22 v Poljčanah,
v skupni izmeri 70,86 m2, stoječe na parc. št.
494/91, k.o. Pekel, v lasti Otorepec Dušana
do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne
22. 4. 2004, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Kärnten, matična št.
1780653, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 9.000,00 EUR s pripadki.
SV 804/08
Ob-9064/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 804/08 z dne 29. 10. 2008,
je bilo stanovanje št. 52, ki se nahaja v VIII.
nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe na parc.
št. 531/2, 531/3, 531/4, 527/53, 527/54 in
531/1, ident. št. stavbe 279, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 68,74 m2, last zastaviteljev
Sanela Silića in Aide Džafić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 2008, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d.,
matična številka: 5026024000, s sedežem
v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 68.800,00
EUR s pripadki.
SV 803/08
Ob-9065/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 803/08 z dne 28. 10.
2008, je bilo stanovanje št. 15, ki se nahaja
v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta maršala Tita 45, Jesenice,
stoječi na parc. št. 461, parc. št. 461/2, parc.
št. 462/1, parc. št. 462/7, parc. št. 465, parc.
št. 465/2 in parc. št. 465/5, vse k.o. Jesenice, v izmeri 56,28 m2, last zastavitelja
Damjana Matanovića, Cesta maršala Tita
47, Jesenice, na podlagi notarskega zapisa
prodajne pogodbe, opr. št. SV 733/08 z dne
30. 9. 2008, zastavljeno v korist upnice
SKB Banka d.d. Ljubljana, matična številka:
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5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 65.000,00 EUR s pripadki.

blike 2, 1520 Ljubljana, matična številka:
5860571000, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 25.000,00 EUR s pp.

SV 548/08
Ob-9066/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-548/08, z dne 29. 10.
2008, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju, v izmeri 112,06 m2 (prej stanovanje št. 2 v pritličju v izmeri 132,48 m2 sedaj zmanjšano
za del stanovanja, in sicer sobo velikosti
10,92 m2, shrambo velikosti 2,76 m2 in del
obstoječega hodnika v velikosti 1,74 m2,
s posebnim vhodom ter klet v velikosti 5 m2,
odsvojeno na podlagi prodajne pogodbe
z dne 30. 12. 1998), v zgradbi na naslovu
Ljubljanska 30b v Postojni, stoječi na parc.
št. 3059, k.o. Postojna, last zastaviteljice po
imenu Fate Ćehić, stanujoče Ljubljanska ulica 30, Postojna, zastavljeno v korist upnice:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.000,00
EUR, z dogovorjeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,50% in z datumom zapadlosti terjatve 1. 11. 2020.

SV 941/08
Ob-9068/08
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 941/08 DK 41/08,
z dne 29. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 9
v izmeri 44,25 m2, ki se nahaja na podstrešju
stanovanjskega objekta na naslovu Vegova
001, Moravče, ident. št. stavbe 1955-147 ter
last zastavitelja Dežman Boštjana zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka: 1319175, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 90.493,59 CHF s pp.

SV 935/08
Ob-9067/08
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 935/08 DK 40/08,
z dne 29. 10. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 23, v 5. nadstropju večstanovanjskega bloka na naslovu Miklošičeva ulica
4a, Domžale, s pripadajočo kletjo, v skupni
izmeri 62,15 m2 in s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih,
napravah, prostorih ter funkcionalnem zemljišču večstanovanjske stavbe na naslovu
Miklošičeva ulica 4a, Domžale, ki stoji (kot
izhaja iz potrdila GURS št. 2121-226/2008-2)
na parc. št. 4019/1, k.o. Domžale ter je last
zastaviteljev Simone Petrović in Majerle Denisa vsakega do ½ zastavljeno v korist Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg repu-

SV 1974/2008
Ob-9078/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1974/2008 z dne 27. 10.
2008, je stanovanje št. 33, v I. nadstropju
v izmeri 39,73 m², v stavbi v Mariboru, Knafelčeva ulica 32 – parc. št. 1610/24, k.o.
Sp. Radvanje, last Stanič Tomaža, stanujočega Maribor, Fluksova ulica 1, na temelju
overjene prodajne pogodbe z dne 20. 10.
2008, zastavljeno v korist SKB Banke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
51.000,00 EUR s pripadki.
SV 1981/2008
Ob-9079/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1981/2008 z dne
28. 10. 2008, je dvosobno stanovanje v izmeri 67,88 m² v I. nadstropju stavbe na naslovu Linhartova 25, Maribor, ki stoji na
parc. št. 1690, k.o. Tabor, last Kukić Vesne
do ¾ in Jeler Aje do ¼ od celote, obe stanujoči Maribor, Ulica I. internacionale 22,
na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 10.
2008, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
79.440,00 CHF s pripadki.

SV 1982/2008
Ob-9080/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1982/2008 z dne
28. 10. 2008, je poslovni prostor št. 6, v izmeri 151,7 m², z ident. št. 0657-02318-849
– parc. št. 1770 in 1771, k.o. Maribor - Grad,
last družbe Obsession d.o.o., na temelju
prodajne pogodbe z dne 26. 9. 2008, zastavljen v korist upnice NLB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 330.000,00
EUR s pp.
SV 818/08
Ob-9115/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 818/08 z dne 30. 10. 2008, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 16, ki se nahaja
v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta maršala Tita 63, 4270 Jesenice, stoječi na parc. št. 480, k.o. Jesenice,
v izmeri 59,89 m2, last zastaviteljice Asmire
Mušić na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 10. 2008, vse v korist upnice Nova
ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka:
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 53.510,00 EUR s pripadki.
SV 819/08
Ob-9116/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 819/08 z dne 30. 10. 2008, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 16, ki se nahaja
v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta maršala Tita 63, 4270 Jesenice, stoječi na prac. št. 480 k.o. Jesenice,
v izmeri 59,89 m2, last zastaviteljice Asmire
Mušić na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 10. 2008, vse v korist upnice Nove
ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka:
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 31.600,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 1830/2008

Os-9058/08

Popravek
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
opr. št. St 132/2008 z dne 25. 9. 2008 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Steklarna Luminos, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, posredništvo in druge
storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 38, Slovenska Bistrica, šifra dejavnosti: 26.150,
matična številka: 5045711, davčna številka:
SI80779239 in ne, kot je bilo pomotoma zapisano: dne 25. 8. 2008.
V ostalem ostane oklic o pozivu upnikom,
naj sklenejo prisilno poravnavo z dolžnikom,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 97 z dne
10. 10. 2008 nespremenjen.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2008
St 115/2006
Os-9127/08
Sklep tukajšnjega sodišča op. št.
St 115/2006 z dne 30. 9. 2008 se v točki 1.
popravi tako, da pravilno glasi:
»Stečajni postopek zoper stečajno maso
podjetja Widelabs proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o., Partizanska c. 6, Maribor – v stečaju, se v skladu s 169. členom
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.«
V ostalem ostane sklep nespremenjen.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2008

Izvršbe
In 73/2007
Os-8381/08
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 9. 9.
2008, ob 14. uri, v izvršilni zadevi opr. št.
In 73/2007, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnika Sešel Vojka,
Šaleška 18a, Velenje, ki ga zastopa Odvetniška družba Marčič in ostali o.p., d.n.o.,
Meškova 20, Slovenj Gradec, proti dolžnikoma Zadravec Franc in Zadravec Slave,
oba Panonska 7a, Beltici, zaradi izterjave
27.888,00 EUR s pp, v navzočnosti dolžnikov opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja
št. 9, v II. nadstropju stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 96/5, ki je vpisana
pri k.o. Beltinci, na naslovu Panonska 7a,
Beltinci, identifikator stavbe 361, v skupni
izmeri 55,21 m2.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 9. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1870/2006
Os-5286/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ismeta Koljenovića,
Preglov trg 13, Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 267.E, podvl. št. 1592/246,
k.o. Moste, dne 7. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 1870/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 2643/92 z dne
26. 5. 1992, sklenjene med Mesto Ljubljana,
Mestni trg 1 in Koljenović Ismetom, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 267.
E in je vpisana v podvl. št. 1592/246, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 4734/2008
Os-8123/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka: Mijatovič Ivo in Mijatovič Mijo, oba
Gažon 106, Šmarje, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 18. 9. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odsvojitve, vpisane na
podlagi posojilne pogodbe z dne 8. 9. 1982,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
100.000 YUD Hipoteka in prepoved odsvojitve sta vpisani pod Dn št 1194/82, pri parc.
št. 38.S in 151/2.S, vpisanih v vložku št. 65,
k.o. Gažon.
Hipotekarno upnico JIK banko Beograd,
PE Koper, se poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka nasprotuje, v treh mesecih od objave
tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 2008
Dn 5001/2007
Os-7641/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Alpina tovarna obutve, d.d.,
Žiri, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe št.
G-80/82 z dne 24. 12. 1982, sklenjene med
prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi

in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Tovarno
obutve Alpina Žiri TOZD prodaja.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bil poslovni prostor v pritličju
v izmeri 174,08 m2 in klet v izmeri 62,75 m2,
v objektu SPB I center Domžale, sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
53.E, v vložku 5728/54, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 5000/2007
Os-7647/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Peko, tovarna obutve, d.d. Tržič, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe št.
D-1/82 z dne 10. 2. 1983, sklenjene med
prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi
in GIP Ingrad Celje ter kupcem Peko, tovarna obutve Tržič, TOZD prodaja na malo
»mreža« Tržič.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bil poslovni prostor v kleti in
v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta SPB I center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 5.E,
v vložku 5737/6, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
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 4. 9. 2008
Dn 947/2008
Os-7667/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Katarine Izlakar, Ljubljanska
cesta 90, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe o tranšnem plačilu št. 14/90-SPB-F
z dne 9. 5. 1990, sklenjene med SGP Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad Celje p.o.
kot prodajalcema in Majdo Badovinac, Rožičeva ulica 7, Ljubljana, kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 46, v IV. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta
SPB - I, sedaj v zemljiški knjigi označenega
kot nepremičnina št. 46.E, v vložku 5745/47,
k.o. Domžale.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 9. 1996,
sklenjene med Majdo Badovinac, Rožičeva
ulica 7, Ljubljana, kot prodajalko in predlagateljico kot kupovalko.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 2837/2008
Os-7675/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljub
ljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pogodbe št. E-36/87-K z dne 20. 7.
1988, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Petrom in Moniko Radovič,
Cigaletova 8, Ljubljana ter notarskega zapisa darilne pogodbe SV 59/99 z dne 2. 2.
1999, sklenjene med darovalcem Janezom
Zupanom, Papirniška cesta 11, Vir in obdarjenko Alenko Zupan, Ljubljanska cesta
88, Domžale.
Predmet pogodbe je bilo enosobno stanovanje št. 58, v 6. nadstropju stanovanjsko
poslovnega objekta SPB I center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 58.E, v vložku 5743/59, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 27. 12. 1999, sklenjene med
prodajalko Zupan Alenko, Ljubljanska 88,
Domžale in predlagateljico kot kupovalko.
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, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 2836/2008
Os-7676/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljub
ljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 5/90-SPB-F z dne 26. 4.
1990, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcema Janezom Petkovškom, Ilirska
32, Ljubljana in Natašo Petkovšek, Zaloška
1, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 22, v 2. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB I center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 22.E,
v vložku 5745/23, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
z dne 30. 12. 2002, sklenjene med prodajalcema Petkovšek Natašo, Ljubljanska
90, Domžale in Petkovšek Janezom, Ljub
ljanska 90, Domžale ter predlagateljico kot
kupovalko.
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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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 943/2008
Os-7677/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Katarine Hribar, Ljubljanska
cesta 90, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o tranšnem plačilu 59/90-SPB-F
z dne 16. 7. 1990, sklenjene med prodajalcema SGP Gradnje p.o. in GIP Ingrad Celje
p.o. ter kupcema Janezom in Alojzijo Hribar,
stanujočima Ihan 121, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 57, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB I v Domžalah, sedaj vpisanem v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 57.E, v vložku 5745/58,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi pogodbe o razdružitvi premoženja z dne
27. 9. 1991, sklenjene med Alojzijo Hribar in
Janezom Hribarjem, oba Ihan 121, Domžale
ter predlagateljico.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 2767/2008
Os-7678/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Zvonke Kočar, Zminec
52, Škofja Loka, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 30. 10. 1987, sklenjene med
prodajalko Danico Šest, Ljubljanska cesta
84, Domžale in kupcem Miranom Juvanom,
Tabor št. 3a, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale,
sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 36.E, v vložku 5738/37, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 5. 2003,
sklenjene med prodajalcema Mekše Vojkom
in Mohar Mihaelo, oba Ljubljanska cesta 84,
Domžale ter predlagateljice kot kupovalke.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 2766/2008
Os-7679/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Branke Urbanija, Ulica bratov Učakar 108, Ljubljana, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. D-8/86 z dne 7. 5. 1986,

sklenjene med prodajalcem SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Nevenko Mandelj, Vstje 105, Šmartno
pri Litiji in Vozelj Francijem, Prečna pot 30,
Zagorje ob Savi.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 98.E, v vložku 5738/99,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, zapisane v notarskem zapisu opr. št. SV 767/99, pri notarju
Miru Bregarju, Litija, dne 22. 12. 1999, sklenjenem med Nevenko Mandelj in Francem
Vozljem kot prodajalcema in predlagateljico
kot kupovalko.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 2207/2008
Os-7795/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Zavoda za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe št. G-81/82 z dne 23. 12. 1982,
aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 23. 12.
1982, aneksa št. 2 k tej pogodbi z dne
20. 12. 1983 in aneksa št. 3 k tej pogodbi
z dne 19. 12. 1983, sklenjenih med prodajalcema SGP Beton Zagorje ob Savi in GIP
Ingrad Celje ter kupcem Gozdnim gospodarstvom Ljubljana ter vzpostavitev sklepa Vlade Republike Slovenije št. 321-01/93-1/23-8
z dne 11. 4. 1996.
Predmet listin sta bila dva poslovna prostora v stanovanjsko poslovnem objektu SPB
1 center Domžale, sedaj označena v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 58.E, v vložku
5728/59, k.o. Domžale in nepremičnina št.
93.E, v vložku 5731/94, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote na podlagi
listin, kateri vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 5723/2007
Os-7933/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Milke Ožegović, Ljubljanska
cesta 90, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe o tranšnem plačilu 18/90 – SPB - F z
dne 10. 5. 1990 in aneksa k tej pogodbi,
sklenjena med prodajalcema SGP Gradnje
Domžale, p.o. in GIP Ingrad Celje p.o. ter
kupovalko Weiser Sonjo, Gotska 11, Ljub
ljana.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih izvirnika sta se izgubila, je bilo stanovanje št.
8, v I. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj vpi-
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san v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
64.E, v vložku 5745/65, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi pogodbe o zamenjavi stanovanj
z dne 9. 11. 1992, sklenjene med Ožegović
Milko, stanujočo Metoda Mikuža št. 8, Ljub
ljana ter Weiser Sonjo, takrat stanujočo Ljub
ljanska cesta 90, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 3157/2008
Os-7935/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Dušana Kosema, Študljanska
cesta 95, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe št. SPB - 1/I - 208-G z dne 18. 4.
1986, sklenjene med prodajalcema SGP
Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad Celje
ter kupcem Vilkom Kunaverjem, Ljubljanska
84, Domžale in kupoporodajne pogodbe
z dne 9. 12. 1988, sklenjene med prodajalcem Vilkom Kunaverjem, Ljubljanska 84,
Domžale ter kupovalko Zofijo Grojzdek, stanujočo Ljubljanska 84, Domžale.
Predmet pogodbe, katerih izvirnika sta
se izgubila, je bil garažni boks št. 54, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 51.E, v vložku 5855/52,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča
v Domžalah, opr. št. D 224/2007 z dne 18. 1.
2008.
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 15. 9. 2008
Dn 3954/2008
Os-7936/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Slavka Stolnika, Ljubljanska
cesta 84, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, ki je bila sklenjena neugotovljenega
datuma pred letom 1987, med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje ter kupcema Darkom in Mojco Lunder,
stanujočima Emonska 18, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 77, v X. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 84.E,
v vložku 5738/85, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št.
77/X z dne 24. 3. 1987, sklenjene med prodajalcem Lunder Darkom in Lunder Mojco,
oba Emonska 18, Ljubljana 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 15. 9. 2008
Dn 5031/2007
Os-7937/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Majde Gruden, Ul. Simona
Jenka 12, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja z dne 11. 10. 1971, sklenjenega med
prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in
kupcem Ivom Kolovičem, stanujočim Tesarska 4, Ljubljana.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila garaža št. 22, ki se nahaja v stanovanjskem bloku S I v Domžalah,
sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 10.E, v vložku 5660/11, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice postopka do
celote, na podlagi pravnomočnega sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Domžalah
D 106/2000 z dne 7. 11. 2001.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 5441/2007
Os-7938/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Sonje Bojc, Ljubljanska cesta 84, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB - 1/II - 135 z dne 25. 2. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Snežano in Petrom Badnjar, stanujoča takrat Ljubljanska 103, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale,
element D, št. stanovanja 86, v XI. nadstropju. Sedaj je nepremičnina vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 93.E, v vložku
5738/94, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 12. 2001, ki sta jo sklenila prodajalec
Kamšek Roman, Ljubljanska cesta 84, Domžale in predlagateljica kot kupovalka.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 4984/2007
Os-7939/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Radmile in Marinka Dujmić,
oba Ljubljanska cesta 76, Domžale ter družbe DU-MA tiskano vezje d.o.o., Kamniška
cesta 24, Radomlje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškokjižnih listin,
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pogodbe št. 378/SPB z dne 11. 3. 1983,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem ŽG - ŽTO Ljubljana ter aneksa št. 1
h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
z dne 17. 3. 1992, sklenjenega dne 28. 9.
2000, med prodajalcem Prometnim inštitutom Ljubljana d.o.o. ter kupcema Majo in
Ivico Naranča, takrat stanujoča Ljubljanska
76, Domžale.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih izvirnika sta se izgubila, je bilo trisobno stanovanje št. 38, v VII. nadstropju stanovanjsko
poslovnega objekta SPB 1 center Domžale,
sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 38,E, v vložku 5731/39, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka po solastninskih deležih, in sicer Radmila Dujmić
in Marinko Dujmić vsak do 2/5 ter družba
DU-MA tiskano vezje d.o.o. do 1/5 celotne nepremičnine, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10. 2000, sklenjene
med Naranča Ivico in Naranča Majo, obe
stanujoči takrat Ljubljanska 76, Domžale,
kot prodajalkama in predlagateljema kot
kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 3156/2008
Os-7940/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Marije in Branka Škoflek, oba
Zikova 1, Kamnik, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 116/90 z dne 31. 3. 1992, sklenjene
med prodajalcema SGP Gradnje Domžale
p.o. in GIP Ingrad Celje p.o. ter kupcem OZ
Zora Domžale, p.o. Mengeš.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, garsonjera v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta SPB
1 center Domžale, sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremična št. 5.E, v vložku
5746/6, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 1996,
sklenjene med prodajalko Trajkova Mirjanka, Ljubljanska 90a, Domžale in predlagateljema kot kupcema.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 2507/2008
Os-7941/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Vide Grum, Gorazdova ulica 15, Ljubljana, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. E – 142/87 - K z dne 17. 3. 1989,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem Imerjem Nurčeskim, Plasnica 96539
Dvorci.
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Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje, št. 65,
v VII. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
65E, v vložku 5743/66, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 10. 1997, sklenjene med prodajalcem Jožetom Gašperšičem, Tesovnikova 9a, Ljub
ljana in predlagateljico kot kupovalko.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 5030/2007
Os-7942/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Matjaža Škofica in Neli Mezgolits, oba Ul. Simona Jenka 13, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja z dne 23. 9. 1969 sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zagorje
ob Savi in kupovalko Tovarno Toko Domžale ter kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3.
1990, z aneksom k tej pogodbi z dne 27. 3.
1990, sklenjene med prodajalko Tovarno
kovčkov in usnjenih izdelkov Toko Domžale p.o. in kupcema Jožetom Juhantom ter
Sonjo Juhant, oba stanujoča takrat Simona
Jenka 13/II, Domžale.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih izvirnik se je izgubil, je bilo trisobno stanovanje št. 20 v Domžalah, na naslovu Simona
Jenka 13b, Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 108.E, v vložku 5506/34, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 5. 2000,
sklenjene med Sonjo Juhant in Jožetom Juhantom, oba Simona Jenka 13/II Domžale,
kot prodajalcema ter predlagateljema kot
kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 5024/2007
Os-7943/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Draga Gazdka, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa št. 1 z dne 20. 10. 1982, k pogodbi
št. 229/SPB-82 z dne 6. 8. 1982, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Jožico in Stanislavom Kavčičem, oba stanujoča
Hranilniška 8, Ljubljana.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila zunanja garaža št. 6, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina parc. št. 3857/7, k.o.
Domžale.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 8.
2007, sklenjene med prodajalko Jožefo Kavčič, Hranilniška ulica 8, Ljubljana 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 15. 9. 2008
Dn 3820/2008
Os-7944/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 160/91 z dne 13. 12. 1991,
sklenjene med prodajalcema SGP Gradnje
Domžale p.o. in GIP Ingrad Celje p.o. ter
kupcem SKB Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o. Ljubljana.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v I. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1
center Domžale, sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 115.E, v vložku
5743/116, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 287/92
z dne 30. 3. 1992, sklenjene med prodajalcem SKB Podjetjem za promet z nepremičninami d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana in
predlagateljico kot kupovalko.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 3160/2008
Os-7946/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Bojane Količ, Ljubljanska cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškokjižne listine, pogodbe št. 16 z dne 5. 8. 1982 sklenjene med
prodajalcema SGP Beton Zagorje ob Savi in
GIP Ingrad Celje ter kupovalko Bojano Količ,
Tomšičeva 5, Domžale.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bila zunanja garaža št. 27 v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, sedaj označena v zemljiški knjigi
kot parc. št. 3859/1, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 3161/2008
Os-7947/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Bojane Količ, Ljubljanska ce-

sta 80, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Občino Domžale in
kupovalko Bojano Količ, Ljubljanska cesta
80, Domžale.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje, št. 76,
v XI. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
76.E, v vložku 5502/77, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 668/2008
Os-7948/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Joška Pirnata, Podstran 1,
Moravče, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
SPB – 1/II – 26 z dne 8. 10. 1984, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje
ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema
Jadranko in Miloradom Miničem, Steletova
6, Ljubjana.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bila stanovanjska enota št. 65/VIII,
v elementu D, stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
72.E, v vložku 5738/73, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 5.
2007, sklenjene med prodajalcem Albinom
Feferjem, Ljubljanska cesta 84, 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 15. 9. 2008
Dn 5719/2007
Os-7949/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Jadranke Tivadar, Ljub
ljanska cesta 76, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št. 303/SPB – 82 z dne 19. 8.
1982, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupovalko Agroemono Domžale, TOZD
Prašičjereja Ihan in pogodbe o nakupu –
prodaji stanovanja z dne 25. 10. 1985, sklenjene med prodajalko d.o. Agroemona Domžale TOZD Prašičjereja Ihan ter kupovalko
Novak Darovec Adriano, takrat stanujočo
Ljubljanska cesta 76, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo enoinpolsobno stanovanje
št. 27, v V. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, sedaj
vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
27.E, v vložku 5731/28, k.o. Domžale.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
7. 4. 1989, sklenjene med Novak Darovec
Adrijano, Ljubljanska cesta 76, Domžale,
kot prodajalko in predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 3041/2008
Os-7950/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Bora in Nade Lazendić, oba
Ljubljanska cesta 84, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pogodbe, ki je bila sklenjena
neugotovljenega dne pred letom 1991, med
prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi
in GIP Ingrad Celje ter kupcema Marjanom
in Moniko Fritz ter pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 28. 8. 1991, sklenjene med prodajalcema Marjanom in Moniko
Fritz, stanujoča Ljubljanska 84, Domžale ter
kupcem Dimc Janezom, Poljska cesta 7,
Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo dvosobno stanovanje, označeno s številko 68, v VIII. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center
Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi
kot nepremičnina št. 75.E, v vložku 5738/76,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, za vsakega
do ene idealne polovice celotne nepremičnine, na podlagi prodajne pogodbe z dne
14. 3. 2000, sklenjene med prodajalko Dimc
Martino, Ljubljanska cesta 84, Domžale in
predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 5731/2007
Os-7951/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Marjana Dovjaka, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 166/SPB-82 z dne 4. 8. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem Marjanom Dovjakom, takrat stanujočim
Cesta XXVI/3a, Ljubljana Polje.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 49/VIII nadstropje stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1
center Domžale, sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 49.E, v vložku
5731/50, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-

ni listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 5730/2007
Os-7952/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Nazifa Trnjanina, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe št. 95-91/90-04 z dne 22. 2.
1991 in aneksa k tej pogodbi št. 95-91/90
– 1 z dne 18. 11. 1991, sklenjena med prodajalko Službo družbenega knjigovodstva
Republike Slovenije, Podružnica Ljubljana
in kupcema Ljubom ter Ljubo Maksimović,
oba takrat stanujoča Ljubljanska cesta 76,
Domžale.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih izvirnika sta se izgubila, je stanovanje št. 69,
v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1
center Domžale, sedaj vpisan v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 69.E, v vložku
5731/70, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
24. 12. 1991, sklenjene med prodajalcema
Ljubo in Ljubom Maksimović, Ljubljanska
cesta 76, Domžale ter 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 listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 2962/2008
Os-8081/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Zorana Kramžarja, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št. 209-SPB-82 z dne 2. 8. 1982 in
aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 19. 1. 1986,
sklenjenih med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Zoranom in Darinko Kramžar, takrat
stanujoča Ig 173, Ig.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo stanovanje št. 43, v VII.
nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 43.E,
v vložku 5502/44, k.o. Domžale, predmet
aneksa, katerega izvirnik se je izgubil, pa
garažni boks št. 126, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 114.E, v vložku 5855/115, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
listin, katere vzpostavitev se zahteva ter sodne poravnave Temeljnega sodišča v Ljub
ljani, Enote v Domžalah, opr. št. N 61/93
z dne 28. 11. 1994.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
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Dn 2672/2008
Os-8082/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Toneta Svetka, Ljubljanska cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
08/352 z dne 10. 3. 1992, sklenjene med
prodajalko Beogradska banka »investbanka« d.d. Beograd, PE Ljubljana in kupcem
Dejanom Markovičem, Bratov Učakar 68,
Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo stanovanje št. 49, v VIII.
nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 49.E,
v vložku 5502/50 k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 6.
2003, sklenjene med prodajalcem Domitar
Sebastjanom, Ljubljanska cesta 80, Domžale ter 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 17. 9. 2008
Dn 2663/2008
Os-8084/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Darinke Plestenjak, Ljub
ljanska cesta 88, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, predpogodbe št. E-59/87 z dne 19. 11.
1987 in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne
19. 11. 1987, sklenjenih med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje ter kupcema Svetek Andrejo, Prušnikova 35, Ljubljana in Tominz Marjanom,
Cesta v zajčjo dobravo 23, Ljubljana ter
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 11. 1995
sklenjene med prodajalcema Marjanom-Jernejem Tominzom, Verovškova ulica 39, Ljub
ljana in Andrejo Tominz, Chengdujska cesta
30, Ljubljana ter kupovalko Marijo Oblak-Boštaj, Vrhpolje pri Moravčah 3.
Predmet pogodb in aneksa, katerih izvirniki so se izgubili, je garsonjera št. 74, v VII.
nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 74.E,
v vložku 5743/75, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
11. 6. 1998, sklenjene med prodajalko Marijo Oblak-Boštaj, Ljubljanska 88, Domžale
ter predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
Dn 2671/2008
Os-8085/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Bogdana in Dine Vozič,
oba stanujoča Jesenova ulica 22, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, aneksa št. 1 k po-
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godbi št. 314/SPB-82 o kupoprodaji stanovanja, sklenjenega dne 14. 2. 1986, med
prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi
in GIP Ingrad Celje ter kupcema Bogdanom
in Dino Vožič, takrat stanujoča Ljubljanska
80, Domžale.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila garaža št. 28, ki je sedaj označena v zemljiški knjigi kot parc. št. 3850/4,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva in
pogodbe št. 314/SPB-82 z dne 4. 8. 1982,
sklenjene med istima srankama.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
Dn 2684/2008
Os-8086/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Lidije Kos, Ljubljanska cesta
80a, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/I-247 z dne 14. 1. 1987,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Aljošo in Andrejo Trček, stanujoča
Šendujska 4, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1 Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 68.E v vložku 5855/69, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
2. 7. 1993, sklenjene med prodajalcema
Aljošo in Andrejo Trček, oba Šendujska 4,
Ljubljana ter predlagateljico kot kupovalko.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
Dn 2662/2008
Os-8087/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Veronike Kuster, Vir, Aljaževa
ulica 16b, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
SPB-I/238 z dne 5. 12. 1986, sklenjene med
prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in
GIP Ingrad Celje ter kupovalko Vero Kuster,
Ljubljanska cesta 101, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 45.E, v vložku 5855/46, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
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ni listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
Dn 2712/2008
Os-8088/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Ksenije Šandor, Vojkova cesta 85, Ljubljana, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št. SPB-I-221 z dne 10. 7. 1986, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje
ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem Petrom Badnjarjem, Ljubljanska 84, Domžale
in aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu
garažnega boksa z dne 10. 7. 1986, sklenjenega med prodajalcem SGP Gradnje Domžale p.o. ter kupcem Petrom Badnjarjem,
Ljubljanska 84, Domžale.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih izvirnika sta se izgubila, je bil garažni boks
št. 101, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 98.E,
v vložku 5855/99, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10. 1994, sklenjene med Badnjar Petrom, Ljubljanska 84, Domžale, kot prodajalcem in predlagateljico, kot kupovalko.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
Dn 2682/2008
Os-8089/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Bernarde Kobilšek, Groharjeva ulica 6, Kamnik, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. E-18/89 – P z dne 7. 12. 1989,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Marto Jelko Jovanovič, Gmajnica 47,
Komenda in Sretanom Đumberjem, Kraigherjeva 11, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil lokal št. 7 v pritličju – jedrnemu
delu elementa E stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
103.E, v vložku 5743/104, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3.
1999, sklenjene med prodajalkama Jovanovič Marto Jelko, Gmajnica 47, Komenda in
Đumber Srečko, Potočnikova 11, Domžale,
ter predlagateljico kot kupovalko.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
Dn 2683/2008
Os-8090/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Ferdinanda Juvana, Metel-

kova ulica 7/b, Ljubljana, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 216/SPB-82 z dne 26. 7.
1982, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupovalko Antonijo Schmid, Mlakarjeva
36, Trzin.
Predmet pogodbe, katere overjen izvirnik se je izgubil, je bilo stanovanje št. 6,
v I. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
6.E, v vložku 5731/7, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. D 54/2005 z dne
19. 5. 2006.
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 17. 9. 2008
Dn 2935/2008
Os-8091/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Janeza Burica, Šmartinska cesta 199, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, ki je bila sklenjena neugotovljenega
datuma leta 1955, med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcem Janezom Burico, Šmartinska cesta 199, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, ki je sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 119.E, v vložku 5855/120,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
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 17. 9. 2008
Dn 2670/2008
Os-8092/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Zorana in Marinke Šuštar, oba Ljubljanska cesta 76, Domžale,
objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pogodbe, ki je bila
sklenjena neugotovljenega dne leta 1987,
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Martinom Kosmina in Jagodo Kosmina, Ljub
ljanska cesta 76, Domžale in kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 12. 1987, sklenjene med
prodajalcema Martinom Kosmina ter Jagodo Kosmina, oba Ljubljanska 76, Domžale
in kupcema Zoranom ter Marinko Šuštar,
oba stanujoča takrat Ljubljanska 72, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bil zunanji garažni boks št. 9, pri
objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot parc. št. 3857/4,
k.o. Domžale.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 1987,
katere vzpostavitev se zahteva.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
Dn 2714/2008
Os-8093/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Mirana in Simone Gaberšček,
oba Ljubljanska cesta 88, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. E-107/87 z dne
5. 9. 1988, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje ter kupcema Jurijem in Ireno Škrlj,
Celovška 123, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 21,
v III. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
3.E, v vložku 5743/4, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 22. 9. 1994, sklenjene med prodajalcem Jurijem Škrljem, Ljubljanska 88, Domžale in predlagateljema, kot kupcema.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 9. 2008
Dn 1218/2008
Os-8125/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Poljanšek Bogdana, Stolnik
14, Stahovica, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe opr. št. SV 440/98 z dne
24. 7. 1998 in dodatka k tej pogodbi opr. št.
SV 596/98 z dne 20. 10. 1998, sklenjena
med prodajalcem Razvojni zavod, podjetje
za poslovne storitve d.d. Blatnica 1, Trzin
in Občino Domžale, Ljubljanska cesta 69,
Domžale, kot kupovalko.
Predmet pogodbe in dodatka k pogodbi,
katerih izvirnika sta se zgubila, je bila garsonjera št. 3a/2 v izmeri 31,33 m2, s pripadajočo shrambo in parkirnim prostorom, sedaj je
ta nepremičnina označena v zemljiški knjigi
kot nepremičnina št. 202.E, vpisana v vložku 1355/37, k.o. Radomlje, stanovanje in
parkirni prostor z oznako 03, s parc. št. 94/8,
k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 12. 2007, sklenjene med prodajalko Ljubico Kleindienst, Klavčičeva ulica 8, Kamnik in
predlagateljem kot kupovalcem ter na podlagi vknjižbenega dovoljenja z dne 12. 12.
2007, izdanega s strani Ljubice Kleindienst,
Klavčičeva ulica 8, Kamnik.

Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 9. 2008
Dn 3380/2008
Os-8126/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Marjana Černigoja, 8300 S.Top
of the World dr., Salt Lake City, UT 84121,
Združene države Amerike, ki ga zastopa odvetnik mag. Luka Vižintin, Slovenska cesta
55b, Ljubljana, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe, sklenjene med Mihaelom Košakom, Mengeška 60, Trzin, kot darovalcem
ter Jožefo Černigoj, Mengeška 60, Trzin,
kot obdarjenko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, sta bili parc. št. 416/2 k.o. Trzin
– dvorišče v izmeri 500 m2, stanovanjska
stavba v izmeri 93 m2 in njiva v izmeri 37 m2
ter parc. št. 416/3, k.o. Trzin, stanovanjska
stavba v izmeri 169 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi listine, katero vzpostavitev se
zahteva.
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 3214/2008
Os-8127/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Marije Magdalene Grošelj,
Ljubljanska cesta 84, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pogodbe št. 208/SPB-82
z dne 28. 7. 1982, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP
Ingrad Celje ter kupcema Nestič Valentinom
in Nestič Darinko, oba Zupančičeva 9, Domžale ter pogodbe o prodaji stanovanja z dne
11. 2. 1985, sklenjene med prodajalcema
Nestič Valentinom in Nestič Darinko, Ljub
ljanska 72a, Domžale ter kupcema Grošelj
Magdo in Kenda Jožetom, oba stanujoča
Polje, Cesta XII, blok II, Ljubljana.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo dvosobno stanovanje št. 37,
v VII. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
37.E, v vložku 5728/38, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, do 2/3
celotne nepremičnine, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 2. 1985,
katere vzpostavitev se zahteva ter na ime
Grošelj Špele, do 1/3 celotne nepremičnine, na podlagi darilne pogodbe z dne 31. 8.
1987 in dodatka k tej pogodbi z dne 15. 1.
2008 sklenjene med darovalcem Kenda Jožetom, Šentvid pri Stični št. 152 ter obdarjenko Špelo Grošelj, stanujočo Ivana Pengova 22, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pra-
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vilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 9. 2008
Dn 3367/2007
Os-8128/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Bojana Franca Burnika, Prešernova cesta 3, Mengeš, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem Vavpetič Janezom, Koseze 25,
Vodice in kupcem Burnik Frančiškom, Prešernova cesta 3, Mengeš.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila parc. št. 1001, k.o. Mengeš.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
na ime kupca Burnik Frančiška, Prešernova
cesta 3, Mengeš, in sicer na podlagi listine,
katere vzpostavitev se zahteva.
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 Burnik Frančiška,
Prešernova cesta 3, Mengeš.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 9. 2008
Dn 1558/2008
Os-8130/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Aleksandra Jereba, Bolkova
8f, Homec, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe z dne 9. 3. 2004, sklenjene med
prodajalcem Alojzem Repnikom, Bolkova
ulica 9, Homec in kupcem Aleksandrom Jerebom, Bolkova 8f, Homec.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila parc. št. 340/2, k.o. Homec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
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 193/2008
Os-8164/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Marjane Galič, Slamnikarska
cesta 1b, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3. 1995, sklenjene
med prodajalko Marijo Veider, Ljubljanska
88, Domžale in Anito Engelman, Ulica Malči
Beličeve 143, Ljubljana, kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 8, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ljub
ljanska cesta 88, Domžale, sedaj označeno
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 8.E,
v vložku 5743/9, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 9. 2006,
sklenjene med prodajalcema Klavdijo Čuk in
Juretom Čukom, oba Ljubljanska cesta 88,
Domžale ter predlagateljico kot kupovalko.
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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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 9. 2008
Dn 4029/2008
Os-8165/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Jožeta Borštnarja, Kidričeva
ulica 76, Trzin, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. E-3/90-G z dne 25. 11. 1991, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje
ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem Zlatkom Beganovičem, Mladinska 9, Podutik.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila zunanja garaža št 43, v sklopu stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1
center Domžale, sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina parc. št. 3877/6, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 5. 2006, sklenjene med prodajalcem Beganovič Muratom, Mladinska 21, Ljubljana
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 19. 9. 2008
Dn 194/2008
Os-8166/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Janeza Snoja in Tatjane
Mateje Vidmar, oba Ljubljanska cesta 80a,
Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 296/SPB-82 z dne 1. 8. 1982, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Danico Grošelj, Lukovica 68, Lukovica.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
5, v I. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
5.E, v vložku 5735/6, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi
pogodbe o nakupu stanovanja z dne 14. 9.
1998, sklenjene med prodajalko Danico
Grošelj, Ljubljanska cesta 80, Domžale in
predlagateljema kot kupcema.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 9. 2008
Dn 195/2008
Os-8167/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Mojce Gruden in Gregorja
Grudna, oba Ljubljanska cesta 72a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3/SPB-82 z dne 9. 8. 1982, sklenjene med
prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in
GIP Ingrad Celje ter kupcema Jernejem in
Ivanko Lenček, oba Dob 6, Dob.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 15,
v IV. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
15.E, v vložku 5730/16, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 2002,
sklenjene med prodajalcema Ivano Lenček
in Jernejem Lenčkom, oba Ljubljanska cesta 72a, Domžale ter predlagateljema kot
kupcema.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 9. 2008
Dn 196/2008
Os-8168/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatejice Mire Ovin Kokanovič, Ljub
ljanska cesta 90a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 112/90-SPB-PP 1 z dne
4. 9. 1991, sklenjene med prodajalcema
SGP Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad
Celje p.o. in kupcem Robertom Žitnikom,
Prušnikova 30, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. S 4, v pritličju
PP-1 stanovanjsko poslovnega objekta SPB
1 center Domžale, sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 4.E, v vložku
5746/5, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 11. 2002,
sklenjene med prodajalko Irmo Kunaver,
Ljubljanska cesta 90a, Domžale ter predlagateljico kot kupovalko.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 9. 2008
Dn 180/2008
Os-8169/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Rasima Muhića, Ljubljanska
cesta 88, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-852/91
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
notranje zadeve in kupcem Dušanom Svitlica, Ljubljanska 88, Domžale.
Predmet prodaje, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 31, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ljubljanska 88, Domžale, sedaj vpisan
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 31.E,
v vložku 5743/32, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
menjalne pogodbe z dne 6. 10. 1998, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Domžale ter predlagateljem.

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 19. 9. 2008
Dn 1661/2008
Os-8170/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Mojce Demšar, Rakitna
408, Ljubljana, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer pogodbe št. 21 z dne 9. 12. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter
kupcem Dušanom Remicem, Ljubljanska
72, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks št. 140, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 102.E, v vložku 5855/103,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi darilne pogodbe z dne 11. 6.
1992, sklenjene med Remic Dušanom, Ljub
ljanska 72, Domžale, kot darovalcem ter
Demšar Mojco, Vrhovci, Cesta XXX št. 4,
Ljubljana in Remic Marijo Aleksandro, Rakitna 276, kot obdarjenkama.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 9. 2008
Dn 144/2008
Os-8171/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Metoda Banko, Študljanska
cesta 23, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. D-13/84 – L z dne 20. 3.
1984, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupovalko Branko Sitar, Kersnikova 3,
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v poslovno
stanovanjskem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 79.E, v vložku 5731/80,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 10. 5. 1996, sklenjene med prodajalko Sitar Branko, Triglavska 3, Domžale, ter 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 19. 9. 2008
Dn 181/2008
Os-8172/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Karmen Mlakar in Igorja Mla-
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karja, oba Šubljeva ulica 31, Mengeš, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. E7/90-P z dne
14. 5. 1990, sklenjene med prodajalcema
SGP Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad
Celje ter kupcem Zvonetom Pungerčarjem,
stanujočim Liparjeva 18, Mengeš.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni lokal v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale,
sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 106.E, v vložku 5738/107, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka za vsakega do 1/2 celotne nepremičnine, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 8. 1998, sklenjene med prodajalcem Pungerčar Antonom ter
predlagateljema kot kupcema.
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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 9. 2008
Dn 191/2008
Os-8173/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Draga Topličana, Krtina 64,
Dob in Tatjane Arnuš, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o tranšnem plačilu št. 91/90-SPB – F z dne
22. 10. 1990, sklenjene med prodajalcema
SGP Gradnje p.o. in GIP Ingrad Celje p.o.
ter kupcema Dragom Topličanom in Tatjano
Arnuš, oba takrat stanujoča Kamniška 12,
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 58,
v V. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
58.E, v vložku 5745/59, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 9. 2008
Dn 178/2008
Os-8174/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Katje Klemše, Ob Savinji 14,
Nazarje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o tranšnem plačilu št. 13/90-SPB-F z dne
8. 5. 1990, sklenjene med prodajalcema
SGP Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad
Celje p.o. ter kupcema Zdravkom in Đurđico
Matovina, Delakova 29, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo stanovanje št. 75, v VII.
nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 75.E,
v vložku 5745/76, k.o. Domžale.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote, na podlagi kupne pogodbe z dne 30. 6.
2004, sklenjene med prodajalcem Franjom
Kolomazom, Ljubljanska 90, Domžale in
predlagateljico kot kupovalko.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 9. 2008

Amortizacije
N 40/2008
Os-8748/08
Na predlog Jožeta Bregarja roj. 1946,
Grajena 71, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik
Tomaž Alič iz Ptuja, se uvaja amortizacije zemljiškega pisma, ki glasi na znesek
68.000,00 €, ki ga je izdal predlagatelj Jože
Bregar dne 9. 9. 2005 in se je obremenila
nepremičnina parc. št. 10.E, k.o. Krčevina
pri Ptuju, pri vl. št. 1328/11.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Sodišče poziva imetnika zemljiškega pisma, da ga predloži sodišču. Če v roku ne
bo predloženo, bo sodišče navedeno zemljiško pismo razveljavilo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 10. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
II P 396/2007
Os-7495/08
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici Janji Roblek, v pravdni zadevi tožeče
stranke Iris Pirc, Tominčeva cesta 38, Kranj,
proti toženi stranki Sahitu Bashi, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, po 4. točki drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki, ki je neznanega bivališča, postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic iz Kranja, ki ga bo zastopala v pravdnem
postopku opr. št. II P 396/2007.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, vse
od dneva postavitve do takrat, ko tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 7. 2008
In 42/2007
Os-8522/08
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v izvršilni zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
proti dolžniku Vojku Primarju, Banija 23, Ig,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave
414,23 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP sklenilo:
dolžniku Vojku Primarju, Banija 23, Ig,
sedaj neznanega bivališča, se postavi za-
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časna zastopnica mag. Sonja Železnik, notarka iz Ilirske Bistrice.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima zakonita zastopnica dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 10. 2008
P 127/2008
Os-8558/08
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče stranke Alojza Colariča, Podbočje 44, p.
Podbočje, ki ga zastopa odv. Drago Šribar
iz Krškega, zoper toženo stranko Marijo Hribar, stanujoča Podbojče 32, p. Podbočje,
sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve
lastninske pravice, izven naroka dne 7. 10.
2008 sklenilo:
toženi stranki Mariji Hribar, stan. Podbočje 32, p. Podbočje, 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 127/2008.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 10. 2008
P 93/2008
Os-8653/08
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi
tožeče stranke Petra Predoviča, Vejar 8,
Metlika, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam, neznanim dedičem neznanega
bivališča po pokojnem Nikoli Bogdanoviču
nazadnje stanujočem Pilatovci 9, Radatoviči, neznanih dedičih neznanega bivališča
po pokojni Angii Car, nazadnje stanujoči
Pilatovci 7, Radatoviči in po neznanih dedičih neznanega bivališča po pokojnih Goleš
Danici, Goleši 7, Radatoviči, Goleš Janku, Miloša Dragotina 4, Novska, Goleš Jeli,
Miloša Dragotina 4, Novska, Goleš Toniki,
Goleši 7, Radatoviči in Goleš Juliki, Goleši 7, Radatoviči, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve z.k. listine pcto
1.500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku dne 1. 10. 2008 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje
in kdaj umrlih Nikoli Bogdanoviču nazadnje
stanujočem Pilatovci 9, Radatoviči, neznanih dedičih neznanega bivališča po pokojni
Angii Car, nazadnje stanujoči Pilatovci 7,
Radatoviči in po neznanih dedičih neznanega bivališča po pokojnih Goleš Danici,
Goleši 7, Radatoviči, Goleš Janku, Miloša Dragotina 4, Novska, Goleš Jeli, Miloša
Dragotina 4, Novska, Goleš Toniki, Goleši
7, Radatoviči in Goleš Juliki, Goleši 7, Radatoviči.
Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke, neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrlih
Nikoli Bogdanoviču, nazadnje stanujočem
Pilatovci 9, Radatoviči, neznanih dedičih
neznanega bivališča po pokojni Angii Car,
nazadnje stanujoči Pilatovci 7, Radatoviči
in po neznanih dedičih neznanega bivališča po pokojnih Goleš Danici, Goleši 7,
Radatoviči, Goleš Janku, Miloša Dragotina
4, Novska, Goleš Jeli, Miloša Dragotina 4,
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Novska, Goleš Toniki, Goleši 7, Radatoviči
in Goleš Juliki, Goleši 7, Radatoviči, nato
pa neznano kje, vse do takrat, dokler le-ti
ali njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 10. 2008

gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 10. 2008

II P 4122/2005
Os-8759/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Tamari Igličar, v pravdni zadevi tožeče stranke Gradbeni in vzdrževalni center, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 31, Ljubljana, ki ga
zastopa Katarina Magyar Erjavec, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Darjo
Kresnik, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 598,40 EUR, dne 13. 10. 2008
sklenilo:
toženi stranki Darji Kresnik, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Drago Đuragić, Tavčarejva 10, Ljub
ljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem
postopku zaradi plačila 598,40 EUR.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, 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 13. 10. 2008

D 89/2008
Os-7867/08
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pok. Božidarju Senica, roj. 20. 4. 1947, inval. upokojencu, nazadnje stan. Drožanjska cesta 11, Sevnica,
opr. št. D 89/2008.
Zapustnik Božidar Senica iz Drožanjske
ceste 11, Sevnica, ni napravil oporoke. Na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave tega
oklica kot dediči po pok. Božidarju Senica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 16. 9. 2008

In 20/2003
Os-8760/08
Okrajno sodišče v Tolminu je v izvršilni
zadevi upnika Skupnost lastnikov Kaninska
vas Bovec, Kaninska vas 7, 5230 Bovec,
ki ga zastopa Odvetniška pisarna Pavlin iz
Ljubljane, zopet dolžnico Ano Kuhar Isaković, Kaninska vas 13/26, 5230 Bovec, sedaj
neznanega bivališča, zaradi izterjave zneska 2.709,36 EUR s pripadki, na podlagi
določil prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju dolžnici Ani Kuhar
Isaković postavilo začasno zastopnico Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici,
Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v tej izvršilni zadevi dotlej, dokler
dolžnica sama ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-

Oklici dedičem

I D 678/2008
Os-8527/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 16. 3. 2008 umrlem Slana Vekoslavu, sinu Martina, roj. 1. 6. 1930, upokojencu, poročenem, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stan. Gosposvetska
cesta 28, Maribor.
Po doslej zbranih podatkih v spisu so
k dedovanju poklicani dediči drugega dednega reda, in sicer nečakinji Slana Lea in
Tasker Marjana ter otroci pokojnikove umrle
nečakinje Belša Gerhilde. Slana Lea in potomci Belša Gerhilde bi naj živeli v Zagrebu,
Tasker Marjana pa v USA, vendar se ne ve
za natančne naslove njihovega prebivališča,
pri potomcih Belša Gerhilde pa se niti ne
ve kdo so.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Slana Vekoslavu, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
in oklica na sodni deski sodišča.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Boso Roberto, Strmška 2, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
01000004714, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m-1138
Malenšek Olga, Bartlova ulica 2,
Šmartno pri Litiji, zavarovalno polico, št.
50500069548 izdana na ime Kamnikar
Andrej (pokojni), izdala zavarovalnica KD
življenje. gnc-301119
Malenšek Olga, Bartlova ulica 2,
Šmartno pri Litiji, zavarovalno polico, št.
50500068625 izdana na ime Kamnikar
Andrej (pokojni), izdala zavarovalnica KD
življenje. gnz-301121
Žalik Ignac in Marija, Dokležovje,
Severna 17, Beltinci, zavarovalno polico,
št. 50500052598 – za Žalik Jerneja, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnf-301141

Spričevala preklicujejo
Barat Ernestina, Gibina 54, Ljutomer,
spričevalo od 1. do 3. letnika Tekstilne
šole – tekstilni konfekcionar, izdano leta
1983, 1984 in 1985, izdano na ime Škodnik
Ernestina. gne-301092
Bašič Jernej, Pot na novine 26, Šentilj
v Slov. goricah, spričevalo poklicne mature
SKSMŠ Maribor, izdano leta 2006. m-1118
Belak Vesna, Koroška 120, Maribor,
indeks, št. 50001095, izdala Teološka
fakulteta Ljubljana. m-1130
Berkopec Manca, Trebinjska ulica 13,
Ljubljana, indeks, št. 18990190, izdala FF
Ljubljana. gnv-301250
Cmager Peter, Lackova cesta 269,
Limbuš, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvne šole Maribor, izdano leta 2004.
m-1110
Dolenc
Tamara,
Šentrupert
25,
Šentrupert, spričevalo 1. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 2007. gnw-301174
Emeršič Miha, Jarška cesta 34,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad
– smer avtomehanik, izdano leta 2000.
gnb-301120
Fanedl Sebastijan, Koroška cesta 24,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1994. m-1129
Fras Gregor, Za tremi ribniki 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole – ekonomski tehnik, izdano
leta 1995. m-1124
Galun Sara, Ljubljanska cesta 9/b,
Kamnik, spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005 in 2006.
gnq-301205
Golob Nada, Pobrežje 90/b, Videm pri
Ptuju, letno spričevalo Ekonomske šole
Ptuj – upravni tehnik, izdano leta 1993.
gnc-301094
Gorišek Nevenka, Nazorjev trg 1/a, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih

storitev Ljubljana – smer kozmetik, izdano
leta 1990. gnv-301125
Gregorin Mira, Visoko 94, Visoko,
spričevalo 3. letnika Poklicne trgovske šole,
izdano leta 1983, izdano na ime Haklin Mira.
gnb-301245
Ivšek Cvetka, Križevci pri Ljutomeru 127,
Križevci pri Ljutomeru, indeks, št. 83023969,
izdala EPF Maribor. m-1103
Jakob Martin, Brezen 20, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu ŽŠM – poklic
mesar, izdano leta 1995. m-1120
Janiš Aleš, Gortina 25, Muta, indeks, št.
93637865, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m-1133
Januš Jan, Grušovlje 11, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem
izpitu Tehniške šole Celje – strojni odsek,
izdano leta 1978. gnn-301258
Jug Vid, Zbelovo 39/a, Loče pri Poljčanah,
spričevalo 2. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2008. m-1113
Kneževič Branko, Velika Nedelja 2, Velika
Nedelja, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ptuj, izdano leta 2000. gnw-301224
Kneževič Mladen, Begunje 169, Begunje
na Gorenjskem, potrdilo o opravljeni maturi
na EGSŠ v šolskem letu 2000/2001.
gnp-301256
Koveš Jaka, Hotiza, Kamenska ul. 26,
Lendava – Lendva, letno spričevalo, št. I
– R 013 program elektrotehnik, izdano leta
2005. gno-301232
Krajnc Matej, Zg. Partinje 67, Jurovski
Dol, spričevalo 2. in 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2006 in 2007. m-1132
Krhin Gašper, Gorjanska cesta 4,
Kostanjevica na Krki, maturitetno spričevalo
Gimnazije Brežice, izdano leta 2002.
gnp-301106
Lindič Jernej, Gorenje Mraševo 3, Novo
mesto, spričevalo o poklicni maturi Srednje
gradbene in lesarske šole Novo mesto,
izdano leta 2006. gnd-301243
Lorber Nataša, V zavoju 32/b, Maribor,
diplomo I. Gimnazije Maribor, izdana leta
1985. m-1128
Makari Tjaša, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
vzgojiteljska šole in Gimnazija Ljubljana.
gni-301163
Makor Uroš, Zg. Škofije 79, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper,
izdano leta 2002. gnx-301123
Mernik Iztok, Velika Pirešica 27/a, Žalec,
indeks, št. 61224443, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-1114
Mikl Samo, Svenškova 3, Maribor,
maturitetno spričevalo II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2005. m-1112
Murko Nejc, Lancova vas 11/a, Videm pri
Ptuju, indeks, št. 93567739, izdala Visoka
šola za kemijo in kemijsko tehnologijo.
m-105
Novoselovič Bojan, Mali vrh 2, Globoko,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006. gnm-301234
Papež Natalija, Seč 3, Stara Cerkev,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ
Grm Novo mesto, izdano leta 2000.
gnm-301084

Pezdirc Maša, Trubarjeva 24, Ljubljana,
diplomo Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje Ljubljana, izdana leta 2006.
gnk-301236
Pirc Tilen, Brkinska 3, Izola – Isola,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Piran, izdano
leta 2005. gno-301257
Podržaj Andreja, Starža 26, Šentrupert,
indeks, št. 59006906, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gnz-301096
Potisek Nina, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, indeks, št. 18080679, izdala FF
Ljubljana. gnd-301118
Puhan Olga, Gederovska 40, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan Murska
Sobota, izdano leta 1976. gnr-301254
Radulović Verica, Ulica Andreja Kumarja
24, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1994, 1995 in 1996. gns-301103
Regaršek Nastja, Smetanova 33,
Maribor, spričevalo 1. letnika III. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2007. m-1109
Repovš Barbara, Josipa Makuca 5,
Solkan, indeks, št. 21016469, izdala FDV
Ljubljana. gnj-301237
Sajnkar Maja, Valvasorjeva 38, Celje,
maturitetno spričevalo I. Gimnazije v Celju,
izdano leta 2003. gnd-301168
Sansoni Romana, Mucherjeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika ŠC PET
Ljubljana. gnr-301204
Sirc Tatjana, Prisojna ul. 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Maribor, izdano leta 1980.
m-1115
Skarlovnik Blaž, Sejmišče 49, Mislinja,
indeks, št. 510537934, izdala Fakulteta za
kmetijstvo Maribor. gnq-301230
Slapar Jernej, Škocjan 6, Dekani,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000.
gng-301240
Slemenšek Robert, Tevče 20, Laško,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole
Štore – avtoklepar, izdano leta 1999.
gnn-301233
Srebot Denis, Verpete 57a, Frankolovo,
spričevalo 3. in 4. letnika I. Gimnazije Celje,
izdano leta 2005 in 2007. m-1104
Stampfeter Miroslav, Ulica 9. korpusa 18,
Izola – Isola, spričevalo 1. letnika Srednje
kovinarske šole v Kopru – avtomehanik,
izdano leta 1988. gni-301138
Stankič Vedrana, Senčna pot 2, Portorož
– Portorose, indeks, št. 09980637, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnl-301089
Starc Ogrin Nevija, Dekani 98, Dekani,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper,
izdano leta 1980. gnc-301144
Stare Dejan Jure, Cankarjeva 26,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinske šole, št. III/350 – gostinski tehnik,
izdano leta 2000. gnr-301229
Šarkezi Petra, Serdica 112/f, Rogašovci,
spričevalo o končani OŠ Sveti Jurij, izdano
leta 2004. gne-301142
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Šef Franc, Srebotje 13, Šentilj v Slov.
goricah, diplomo za poklicnega voznika,
izdana na Kmetijski strojni srednji šoli, leta
1985. m-1135
Šef Franc, Srebotje 13, Šentilj v Slov.
goricah, diplomo Kmetijske srednje šole v
Mariboru, izdana leta 1984. m-1134
Šiler Zdravko, Kozji vrh 35, Radlje ob
Dravi, spričevalo o končani OŠ Radlje,
izdano leta 1988. gne-301242
Šket Marko, Limbuška cesta 48, Limbuš,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
Maribor – gradbeni tehnik, izdano leta 1994.
m-1107
Šlebinger Rok, Ptujska cesta 60, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 1. in 2. letnika
SERŠ Maribor, izdano leta 2005 in 2006.
m-1131
Šoba Meta, Soteška pot 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2000,
izdano na ime Mivšek Meta. gnf-301091
Šraj Nina, Cankarjeva ulica 19, Maribor,
indeks, št. 29014424, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-1125
Tušek Milena, Pot na Zavrte 30, Idrija,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Novi Gorici, izdano leta
1978, 1979 in 1980. gnk-301111
Velikovrh Nina, Rožna dolina, cesta
XVII/24, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Škofijske klasične gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2001. gnh-301164
Završnik Mateja, Miren 142/d, Miren,
spričevalo 2. in 4. letnika Šolskega centra
Nova Gorica – gimnazija, izdano leta 2002
in 2004. gnb-301170
Zupančič Barbara, Stara Fužina 156,
Bohinjsko Jezero, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Kranju –
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
2001. gnh-301239
Žavbi Aleš, Količevo 53, Domžale,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik – ekonomski tehnik, izdano
leta 2008. gnq-301105
Žerovnik Tomaž, Truške 4, Marezige,
spričevalo 4. letnika CSŠ Velenje, izdano
leta 1986. gno-301082
Žilavec Aleksander, Koroška cesta 31,
Muta, diplomo SKSMŠ Maribor – smer
spajalec in rezalec kovin, izdana leta 1988.
m-1122

Drugo preklicujejo
Atikeler Enver Kagan, Cesta v Mestni
log 72, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70070580, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnh-301114
Aurora Airlines d.o.o., Čufarjeva
17, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244217606, izdano na ime Vuković Ivica.
gnv-301100
Bandur Dušan, Marjeta na Dravskem
polju 39, Marjeta na Dravskem polju,
delovno knjižico, reg. št. 30276. m-1140
Begić Emil s.p., Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, izvod licence za vozilo Opel Vectra
reg. št. LJ Z3 – 27X, izdana 30. 11. 2004 z
veljavnostjo do 6. 2. 2009. gnk-301136
Bizjak Aleksander, Cankarjeva 9, Kranj,
potrdilo za voznika, št. 007321/BGD28-22983/2008, izdano 18. 4. 2008, na ime Željko
Basera, izdano pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije. gne-301167
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Blažinčič Mitja, Šalek 90, Velenje,
vozno karto, št. 80, izdala UE Velenje.
gnu-301101
Božičnik Darko, Vojsko 23, Koprivnica,
delovno knjižico, reg.št. 19797/88, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnj-301241
Bytyqi Muhamet, Vegova ulica 1,
Moravče, delovno knjižico. gni-301238
Carl Borut, Arkova 36, Idrija, delovno
knjižico, reg. št. 135-98, ser. št. A 0403990.
gnl-301235
Cibašek Tim, Moste 1/e, Komenda,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Kranj. gnq-301255
Cizej Stojan, Orla vas 13, Žalec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011939000,
izdana pri Cetis – u Celje. gnf-301166
Čandek Ingrid, Rozmanova 24d, 6250
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico Fakultete za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6230 Portorož. Ob-9128/08
Čufar Andreja, Jesenovec 12, Železniki,
delovno knjižico. gnh-301139
Damiš Robi, Jablance 18, Zgornja
Korena, licenco o strokovni usposobljenosti
v cestnem prometu, št. 617658, izdana
14. 4. 2004. m-1111
Debevec Janez, Troštova 23, Ig,
službeno izkaznico, št. 101828 – varnostnik.
gns-301128
Domitrica Marinka, Ižakovci 78, Beltinci,
delovno knjižico, št. A 610124 z dne 12. 8.
2005. gnl-301085
Fejzullahu Anton, Vrbovec 16, Ljubljana,
delovno knjižico, ser. št. A 712455, reg. št.
31378. gnh-301122
Flegar Tomaž, Prvomajska ulica
8, Murska Sobota, delovno knjižico.
gnj-301087
Fužir Dominik, Medenska cesta 17,
Ljubljana – Šentvid, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 3736-1-2055-0/08, ser.
št. 5102, izdala Uprava za pomorstvo, dne
17. 6. 2008. gnt-301102
Gačnik Urška, Hudourniška 13, Orehova
vas, študentsko izkaznico, št. 92071269,
izdala Fakulteta na Primorskem – Fakulteta
za humanistične študije. gnn-301083
Gornjec Sašo, Kardeljeva 72, Maribor,
delovno knjižico, št. 18277. m-1108
Grm Urša, Škofjeloška cesta 27,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
18061116, izdala Filozofska fakulteta.
gny-301172
Grobelšek Matevž, Hudovernikova
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
23040036, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gno-301207
Groznik Miha, Pot do šole 2/b, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19318331,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnu-301251
Jelen Marija, Trdobojci 71, Zgornji
Leskovec, delovno knjižico. gnk-301086
Jeras Robert, Ulica Matije Blejca 20,
Kamnik, delovno knjižico. gnw-301249
Juravliova Alla, Ozeljan 17, Šempas,
delovno knjižico. gnu-301226
Juvan
Kristijan,
Suhadole
46/a,
Komenda, orožni list, št. 384, izdala UE
Kamnik. gnf-301116
Kalčić Helena, Dolenje pri Jelšanah
5/a, Jelšane, študentsko izkaznico, št.
25006966, izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana. gnx-301223
Kerovec Diana, Loka 14, Loka pri
Zidanem Mostu, vozno karto, št. 10434,
izdal Veolia Transpot, na relaciji Maribor
– Ptuj. m-1127

Koretič Suzana, Slovenska vas 14,
Jesenice na Dolenjskem, študentsko
izkaznico, št. 19938595, izdala Ekonomska
fakulteta Ljubljana. gnm-301134
Košiček Stanislav, Koštialova ul. 30,
Novo mesto, dovolilnico, št. 4118, izdana
pri OZS. gnv-301225
Kotnik Damir, Ormoška 11, Ljutomer,
delovno knjižico, št. A 665711, reg. št.
188/2006, izdana 13. 10. 2006. gni-301146
Krasić Goran, Gogoška cesta 65,
Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta
2006. m-1137
Krasniqi Mahmut, Prule 8, Ljubljana,
dovoljenje za prvo zaposlitev tujca,
št. 04244235268 z dne 5. 8. 2008.
gny-301222
Krompič Ana, Travniška ulica 7, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 18030903, izdala
Filozofska fakulteta, na ime Sečnik Ana.
gnu-301126
Kuhar Matjaž, Ulica Pohorskega
bataljona 61, Maribor, delovno knjižico, št.
994, izdana leta 1990. m-1123
Kumer Rok, Na griču 4, Dolenjske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 64080251,
izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnp-301206
Lipaušček Tanja, Zlatoličje 11/b, Starše,
delovno knjižico. m-1136
Majer Ines, Jelovec 16, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 19415584, izdala
Ekonomska fakulteta – Visoka poslovna
šola. gnx-301127
Makovec Petra, Bakovci, Soboška
ul. 19, Murska Sobota, dijaško izkaznico,
izdala Ekonomska šola Murska Sobota.
gns-301253
Malik Mojca, Slap 10, Vipava, študentsko
izkaznico, št. 41070103, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnl-301110
Marinšek
Urška,
Kajuhova
ulica
42, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
06050180, izdala Fakulteta za socialno delo
Ljubljana. gno-301107
Meznarič Sara, Bukovci 161, Markovci,
vozno karto, št. 8200, na relaciji Bukovci,
Ptuj, Maribor, Slavija, izdal Veolia transport.
m-1121
Milenković Dušan, Besnica 51, Ljubljana
– Polje, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
619303, izdano pri Ministrstvu za promet,
dne 20. 7. 2006. gng-301090
Moljk Matej, Martinj hrib 11, Logatec,
nacionalno poklicno kvalifikacijo – licenco za
voznika, št. 55/2005, izdana 24. 10. 2005,
na Agenciji za promet, razvoj in raziskave
Ljubljana. gnx-301098
Mrak Jože, Padlih borcev 9, Tolmin,
delovno knjižico. gnj-301112
MV Minov k.d., Betonova 13/a, Kranj,
licenco za taxi vozilo, št. 1014471 znamke
Fiat Stilo 1.90JTD, reg. št. LJ 25 9EA.
gne-301117
Namestnik Špela, Prvomajska 3, Litija,
študentsko izkaznico, št. 61240852, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-1126
Nikl Tanja, Dražen Vrh 28, Sv. Ana v
Slov. goricah, vozno karto, št. 11963, izdal
Veolia transport. m-1116
Obrez Jožef, Vejice 7, Planina pri
Sevnici, orožni list, št. 111, izdan 2. 4. 2002.
gny-301097
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
G 000003. gny-301147
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Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
AA 000561. gnx-301148
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
JJ 000727. gnw-301149
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
GG 000019. gnv-301150
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
HI 000007. gnu-301151
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
VV 000353. gnt-301152
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
TT 000211. gns-301153
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
GI 000007. gnr-301154
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
FF 000089. gnq-301155
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
T000357. gnp-301156
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
RR 000588. gno-301157
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
OO 000589. gnn-301158
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
MM 000051. gnm-301159
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
F 000116. gnl-301160
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pooblastilo, št.
SS 000590. gnk-301161
Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, pohorsko knjižico, št.
000520. gnj-301162
Palavrić Nihad, Opekarna 20/b, Trbovlje,
ADR certifikat – za prevoz nevarnih snovi,
izdan 6. 7. 2008. gnb-301095
Pelicon Andrej, Ul. Tolminskih puntarjev
2, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
23040106, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnc-301194
Peperko Franc, Trčova 235/a, Malečnik,
delovno knjižico, št. 8761. m-1116

Petrovič Slavica, Pacinje 20, Dornava,
študentsko izkaznico, št. 61213960, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-1119
Pilimonova Tatiana, Ozeljan 17, Šempas,
delovno knjižico. gns-301228
Pivar Mojca, Matija tomca 2, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gnz-301221
Posega Petra, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070356, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnz-301246
Prevozništvo Remše s.p., Jenkova 9,
Velenje, potrdilo za voznika tujca Isanović
Kasima, št. 003627/SŠD69-3-3321/2007,
izdano 15. 1. 2007. gnq-301130
Prevozništvo Remše s.p., Jenkova 9,
Velenje, potrdilo za voznika tujca Halilović
Ruzmirja, št. 003627/BGD69-3-7324/2007,
izdano 5. 3. 2007. gnp-301131
Prevozništvo Remše s.p., Jenkova 9,
Velenje, potrdilo za voznika tujca Gashinskiy
Alexeja, št. 003627/SŠD69-2-1374/2007,
izdano 5. 3. 2007. gno-301132
Purčelanović Manuel, Rojčeva ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-301115
Rebec Urška, Prešernova 46, Bled,
študentsko izkaznico, št. 19336414,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnc-301244
Schmidt Jan, Čanžkova ulica 18/c,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 31230158,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnj-301137
Simčič Darij, Savlje 87, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-301247
Sinkovič Andreja, Grajska cesta 39,
Bled, študentsko izkaznico, št. 21080505,
izdala FDV Ljubljana. gnr-301104
Stankič Vedrana, Senčna pot 2, Portorož
– Portorose, študentsko izkaznico, št.
09980637, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gnm-301088
Striković Kemal s.p., Preglov trg 7,
Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev
tujca v RS, št. 04244232451, izdano na ime
Oraščanin Huse. gnx-301248
Stropnik Boris, Gotovlje 38, Žalec,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500011761000, izdal Cetis Celje.
gnr-301129
Šere Suzana, Šegova ulica 14, Novo
mesto, delovno knjižico, ser. št. A 610874,
reg. št. 47822. gnl-301135
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Šijanec Vojko, Skorba 37, Hajdina,
potrdilo o opravljenem izpitu za varstvo pri
delu. gnt-301231
Škvorc Peter, Godeninci 28/a, Središče
ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
63080199, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko, matematiko in fiziko Ljubljana.
gnx-301173
Šturm Marko, Novo Polje IX/15M,
Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št.
64030169, izdala Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana. gnp-301081
Tomažin Maja, Taleška ulica 3, Lesce,
delovno knjižico. gng-301165
Tomšič Anže, Dolnje Podpoljane 4,
Ortnek, vozno karto, št. 01333 – kuponček,
izdal Veolia transport. gng-301140
Topolovec Danijel, Zg. Leskovec
9/d, Zgornji Leskovec, delovno knjižico.
gnd-301143
Turk Hafnar Tina, Hraše 24 C, Smlednik,
delovno knjižico. gnt-301252
Unterlehner Klavdija, Videž 11, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 81656284,
izdala EPF Maribor. m-1117
Vereš Miran, Bakovci, Nova ulica 14,
Murska Sobota, člansko izkaznico sindikata
SMO MORS, št. 7390. gnc-301169
Vojsk Bojan, Zagojiči 6, Gorišnica,
delovno knjižico. gnb-301145
Vončina Andrej, Petkova 26, LjubljanaČrnuče, študentsko izkaznico, št. 71050084,
izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana.
gnj-301187
Vrhovac Srečko, Gradnikova 11,
Radovljica, delovno knjižico. gnw-301099
Zamuda Tilen, Plitvički vrh 31, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
30800590, izdala Medicinska fakulteta.
m-1106
Zirdum Igor, Turki 30, Pobegi, študentsko
izkaznico, št. 63050378, izdala Fakulteta
za računalništvo in informatiko Ljubljana.
gnn-301133
Zobec Simon, Vas 25, Vrhnika, službeno
izkaznico, št. 002360 – varnostnik pri G7,
izdana pri MNZ Ljubljana. gni-301113
Zorman Matej, Gačnik 81, Pesnica pri
Mariboru, delovno knjižico. m-1139
Žutić Adil, Badjurova 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-301124
Žvegelj Gregor, Kunaverjeva ulica 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-301227
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Javni razpisi

3653

Javne dražbe

3677

Razpisi delovnih mest

3681

Druge objave

3686

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

3692
3692

Zavarovanja terjatev

3697

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

3699
3699
3699
3699
3707
3707
3708

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3709
3709
3709
3710
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