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Javni razpisi

Št. 8012-2/2008-36

Ob-9844/08

Obvestilo
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dnem 12. 12. 2008 objavlja
zaprtje Drugega javnega razpisa za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
investicijskih projektov podjetniškega značaja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 101 z dne 24. 10. 2008 (Ob-8826/08),
z dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 107
z dne 14. 11. 2008 (Ob-9276/08) in 112
z dne 28. 11. 2008 (Ob-9617/08).
Vloge, ki so prispele po 28. 11. 2008 in bi
se uvrstile na drugi rok odpiranja ter vloge,
ki bodo prispele po objavi zaprtja razpisa, se
kot prepozne zavržejo.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 01444-2/2008
Ob-9837/08
Na podlagi 45. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –
popr. in 114/06 – ZUTPG), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/04 in 113/08)
ter v skladu s sklepom ministra za delo,
družino in socialne zadeve št. 01444-2/2008
z dne 24. 11. 2008, objavlja Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
socialno varstvene storitve vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter institucionalnega varstva
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (v nadaljevanju:
ZSV) in Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva (v nadaljevanju:
Pravilnik o koncesijah).
I. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.
II. Predmet koncesije sta:
– socialno varstvena storitev vodenja in
varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji
(v nadaljevanju: storitev A),
– socialno varstvena storitev institucionalnega varstva za upravičence storitve A (v
nadaljevanju: storitev B).
Opis storitve:
– storitev A se izvaja samo v obliki dnevnega varstva v trajanju 8 ur pet dni v tednu,

– storitev B se izvaja v trajanju 16 ur pet
dni v tednu ter 24 ur čez vikende in dela
proste dneve v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99 – popr.,
127/03, 125/04, 60/05, 120/05 – odl. US
RS, 2/06 – popr., 140/06, 120/07 in 90/08;
v nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih).
III. Obseg razpisane koncesije
V skladu s sklepom ministra, pristojnega
za socialno varstvo, se razpisuje koncesija
v naslednjem obsegu:
– za storitev A: vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji: 150 mest za
širitev mreže javne službe, od tega okvirno
40 mest za osebe s poškodbo glave,
– za storitev B: institucionalno varstvo:
150 mest, od tega okvirno 40 mest za osebe
s poškodbo glave.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili in za naslednje
obdobje:
– storitev A za obdobje 20 let,
– storitev B za obdobje 40 let,
z možnostjo podaljšanja obeh storitev
v skladu z veljavnimi predpisi.
V. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija:
– za storitvi A in B celotno območje Republike Slovenije.
VI. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki do storitve A so odrasle osebe:
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami,
– s poškodbami glave.
Uporabniki do storitve B so odrasle osebe:
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami,
– s poškodbami glave.
Uporabniki do storitve B so upravičenci
do storitve A, ki so vključeni v dnevno obliko
varstva v varstveno delovnih centrih in potrebujejo storitev B.
VII. Viri financiranja storitev

Za storitev A je vir financiranja proračun
RS v skladu s pogoji in postopki, določenimi v ZSV.
Za storitev B so viri financiranja naslednji:
– Upravičenci v skladu z drugim odstavkom 100. člena ZSV krijejo stroške sami.
– V primeru delne oziroma celotne oprostitve plačila upravičenca (v skladu z Uredbo
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04 in 124/04 in 114/06 – ZUTPG;
v nadaljevanju: Uredba o oprostitvah)), storitev doplača oziroma plača na podlagi četrte
alinee 99. člena ZSV občina, v kateri ima
upravičenec stalno prebivališče.
VIII. Način in roki plačila za opravljanje
storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve določi koncesionar v soglasju s koncedentom in v skladu s poskusno določenimi stroškovnimi normativi za
storitev A ter v skladu z metodologijo za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
za storitev B.
IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih
s področja socialnega varstva.
X. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki v skladu s 7. členom
Pravilnika o koncesijah izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

Stran

3950 /

Št.

117 / 12. 12. 2008

XI. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitev, ki so predmet koncesije
Ponudnik mora priložiti:
1. izjavo, da je pravna oziroma fizična
oseba registrirana pri pristojnem organu
Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije
(obrazec 1),
2. izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in
da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem
organu Republike Slovenije za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (obrazec 2),
3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (obrazec 3),
4. organizacijsko shemo s prikazanim
številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da
bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil
izvajalce v skladu s standardi in normativi
(obrazec 4-A in obrazec 4-B),
5. projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov
v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
6. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiško
knjižnega vpisa in priloženo pogodbo
o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali
prostora in priloženo najemno pogodbo za
objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto ali za določen
čas najmanj 5 let, z možnostjo podaljšanja
(obrazec 5),
7. projektno dokumentacijo za objekt
oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
za opravljanje socialno varstvenih storitev
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi
objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega
dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju
socialno varstvenih storitev s projektom za
gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo
predvidene opreme),
8. izračun cene za storitev A, oblikovan
v skladu s poskusno določenimi normativi
(priloga 2) oziroma izračun cene za storitev
B, oblikovan po metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (obrazec 1
iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev – brez obveznih prilog),
9. izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje
alinee uskladil največ v višini stopnje rasti
elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
10. program dela izvajanja storitve.
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet
razpisane koncesije, lahko namesto dokazil
iz prve, šeste in sedme alineje prejšnjega
odstavka v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije, izvajal v prostorih, v katerih na podlagi pridob
ljene koncesije že izvaja enako storitev ter
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da mu prostorske možnosti v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev,
omogočajo izvajanje te socialnovarstvene
storitve za več upravičencev.
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti naslednje:
1. letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, če je ponudnik k reviziji zavezan,
2. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjet
nike,
3. izjavo o posojilih, ki so bila najeta za
graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve (obrazec
6-a),
4. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih
stvarnih pravicah na teh objektih oziroma
prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge
stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo (obrazec 6-b),
5. izjavo o morebitnih drugih obveznostih
(obrazec 6-c).
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je
naveden v prvi alinei prejšnjega odstavka,
mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo
iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance
stanja, mora pred potekom roka za prijavo
na razpis priložiti dokazilo, da je navedena
izguba pokrita (sklep organa upravljanja in
listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za
pokritje izgube).
Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede
številko odločbe in datum ter številko vpisa
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve.
Ponudnik, ki se prijavlja na razpis za
opravljanje storitev na več različnih lokacijah, mora dokazila iz četrte, pete, šeste,
sedme, osme, devete in desete alinee prvega odstavka te točke ter tretje, četrte in pete
alinee drugega odstavka te točke priložiti za
vsako lokacijo posebej.
XII. Možnost poznejšega izpolnjevanja
določenih pogojev
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku,
ki v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje
storitve. V tem primeru lahko ponudnik ne
glede na določbe četrte, pete in šeste alinee
prvega odstavka XI. točke namesto dokazil,
navedenih v teh alineah, priloži:
1. izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega
vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma
prostora in priloženo najemno pogodbo
o najemu za nedoločen čas z odpovednim
rokom najmanj 1 leto, za objekt ali prostor, ki
še ni primeren za izvajanje storitve, ali izjavo
o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma
izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik
storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,
2. potrdilo o namenski rabi zemljišča pristojnega občinskega organa, iz katerega je
razvidno, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za izvajanje socialno
varstvene storitve,«. V četrti alinei se besedilo »izvajanje storitve (najmanj idejni načrt in

investicijski program).«, nadomesti z besedilom: »izvajanje socialnovarstvene storitve
(najmanj idejna zasnova, skladna z veljavno
zakonodajo in investicijski program)«,
3. izjavo občine, v kateri se bo izvajala
storitev, da se strinja z namero ponudnika
za opravljanje storitve (v primeru, ko je kocendent država),
4. projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih
pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni
načrt in investicijski program),
5. projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje gradnje oziroma priprave objekta
oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu
s Slovenskim računovodskim standardom
26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih
sredstev za dokončanje investicije),
6. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve,
7. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati in
8. izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije za storitev A uporabil
naslednje kriterije:
– pokritost potreb glede na predviden
obseg mreže javne službe po Resoluciji
o nacionalnem programu socialnega varstva
za obdobje od 2006 do 2010 na področju
upravne enote,
– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti,
– število vlog na čakalni listi.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb do 30 točk,
– reference do 10 točk,
– kvaliteta programa do 30 točk,
– število vlog do 30 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Pokritost potreb (Priloga 2) glede na
predviden obseg mreže javne službe po
Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006 do 2010
na področju upravne enote:
Pokritost v %
36% in več
30 – 35,9%
24 – 29,9%
18 – 23,9%
12 – 17,9%
0 – 11,9%

0 točk
6 točk
12 točk
18 točk
24 točk
30 točk

Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk,
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– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa:
za vsako dejavnost znotraj vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki
prispeva k raznoliki in kvalitetni ponudbi,
prejme 3 točke, pri čemer lahko ponudnik
doseže največ 12 točk;
– metod dela:
če ponudnik zagotavlja skupinsko obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
če ponudnik zagotavlja skupinsko in individualno obravnavo uporabnikov, prejme
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 5 točk;
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasnih in kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom
izven storitve (letovanja, športne in kulturna
udejstvovanja), prejme ponudnik 3 točke, pri
čemer lahko prejme največ 9 točk;
– tehničnih pogojev:
če ponudnik uporabnikov zagotavlja višje
pogoje, kot so določeni po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), prejme 4 točke, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 4 točke.
Število vlog na čakalni listi po statističnih
regijah (Priloga 4)
Število vlog:
– od 0 do 20
– od 21 do 50
– od 51 do 100
– od 101 do 150
– nad 150

6 točk
12 točk
18 točk
24 točk
30 točk

Za podelitev koncesije za storitev A za
osebe s poškodbo glave bo koncedent uporabil naslednje kriterije:
– reference,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– reference do 20 točk,
– kvaliteta programa do 30 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 20 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 20 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa:
za vsako dejavnost znotraj vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki
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prispeva k raznoliki in kvalitetni ponudbi,
prejme 3 točke, pri čemer lahko ponudnik
doseže največ 12 točk;
– metod dela:
če ponudnik zagotavlja skupinsko obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
če ponudnik zagotavlja skupinsko in individualno obravnavo uporabnikov, prejme
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 5 točk;
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasnih in
kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (letovanja, športne in
kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik
3 točke, pri čemer lahko prejme največ 9
točk;
– tehničnih pogojev:
če ponudnik uporabnikov zagotavlja višje
pogoje, kot so določeni po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), prejme 4 točke, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 4 točke.
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije za storitev B uporabil
naslednje kriterije:
– pokritost potreb glede na predviden obseg mreže javne službe po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje od 2006 do 2010 na področju več
upravnih enot (po statističnih regijah),
– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa
– tehničnih pogojev
– metod dela,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb do 20 točk,
– reference do 10 točk,
– kvaliteta programa do 20 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Pokritost potreb (Priloga 3) glede na
predviden obseg mreže javne službe po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje od 2006 do 2010:
Pokritost v %
35% in več
30 – 34,9%
24 – 29,9%
18 – 23,9%
12 – 17,9%
6 – 11,9%
0 – 5,9%

0 točk
3 točke
6 točk
9 točk
12 točk
16 točk
20 točk

Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
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– metod dela:
če ponudnik zagotavlja skupinsko obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
če ponudnik zagotavlja skupinsko in individualno obravnavo uporabnikov, prejme
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 5 točk;
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasnih in kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom
izven storitve (letovanja, športne in kulturna
udejstvovanja), prejme ponudnik 3 točke, pri
čemer lahko prejme največ 9 točk;
– tehničnih pogojev:
če ponudnik uporabnikov zagotavlja višje
pogoje, kot so določeni po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), prejme 6 točk, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 6 točk.
Za podelitev koncesije za storitev B za
osebe s poškodbo glave bo koncedent uporabil naslednje kriterije:
– reference,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– obsega izvajanja dodatnih aktivno
sti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– reference do 20 točk,
– kvaliteta programa do 20 točk.
Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 20 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 20 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– metod dela:
če ponudnik zagotavlja skupinsko obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
če ponudnik zagotavlja skupinsko in individualno obravnavo uporabnikov, prejme
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 5 točk;
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasnih in
kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (letovanja, športne in
kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik
3 točke, pri čemer lahko prejme največ 9
točk;
– tehničnih pogojev:
če ponudnik uporabnikov zagotavlja višje
pogoje, kot so določeni po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), prejme 6 točk, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 6 točk.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis
z več lokacijami, bo točkovanje opravljeno
za vsako lokacijo posebej. Število točk bo
upoštevano pri delitvi števila mest tako, da
bodo glede na svojo ponudbo večji delež
dobili ponudniki z večjim številom točk. Kot
ponudba bo upoštevano število mest, za
katerega ponudnik izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje.
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XIV. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo ponudb je 6. 2. 2009.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, IV. nadstropje, soba 22, ali če
je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno
z oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Prijava za javni razpis za podelitev koncesije
– VDC«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan
naslov ponudnika.
V primeru, da ponudnik prijavlja obe storitvi, mora za vsako storitev (A ali B) ponudbo izpolniti ločeno in ju poslati vsako posebej. Ponudnik, ki se prijavlja za posamezno
storitev na več različnih lokacijah, se prijavi
z eno ponudbo, pri čemer mora dokazila iz
četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete in
desete alinee prvega odstavka XI. točke ter
tretje, četrte in pete alinee drugega ostavka
XI. točke tega javnega razpisa priložiti za
vsako lokacijo posebej.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba, ki bo prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku
razpisnega roka, bo prepozna.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve, ali če je ni
podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen
za podelitev koncesije.
XV. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je organ, pristojen za podelitev
koncesije. Za pregled in presojo prispelih
ponudb je bila s sklepom št. 012-14/2008-02
z dne 7. 5. 2008 imenovana strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija za koncesije).
Na podlagi poročila komisije za koncesije
bo minister za delo, družino in socialne zadeve izbral ponudnike, ki jim bo z odločbo
podelil koncesijo za opravljanje storitev, ki
so predmet tega javnega razpisa.
XVI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 11. 2. 2009 ob
12. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5/IV. nadstropje.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati
vsak ponudnik na javnem razpisu.
XVII. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev koncesijske pogodbe
Minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb komisij za koncesije najkasneje do 24. 4. 2009 izbral ponudnike, ki jim
bo z odločbo podelil koncesijo za opravljanje
storitev, ki so predmet javnega razpisa.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije.
XVIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, druži-
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no in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5, IV. nadstropje ali na spletnih straneh ministrstva.
Dodatne informacije o javnem razpisu
je mogoče dobiti v času od objave razpisa do 24. 12. 2008 vsak delovni dan po
telefonu pri Sonji Božič Testen na številko
01/369-77-87 in pri Majdi Rojc na številko
01/369-78-26 oziroma po elektronski pošti
na naslov: sonja.bozic-testen@gov.si ter
majda.rojc@gov.si.
Razpisna dokumentacija zajema:
– Potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– Priloga 1 – prijava na razpis,
– Obrazec 1 – izjava o registraciji,
– Obrazec 2 – izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– Obrazec 3 – izjava o plačilu izdelave
mnenja socialne zbornice,
– Obrazec 4-A in 4-B – o zadostnem
številu delavcev,
– Obrazec 5 – izjava o lastništvu prostorov,
– Priloga 2 – poskusno določeni stroškovni normativi za predlog cene storitve A,
– Obrazec 1 iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev,
– Obrazci od 6-a do 6-c – izjave o finančni in poslovni sposobnosti,
– Priloga 2 – pregled pokritosti potreb
dnevnega varstva VDC,
– Priloga 3 – pregled pokritosti potreb
domskega varstva VDC,
– Priloga 4 – pregled števila vlog za sprejem v VDC po statističnih regijah po stanju
november 2008,
– Osnutek pogodbe za storitev A in storitev B.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-9838/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) na
podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US in 17/08) in Uredbe o podelitvi koncesije za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo (Uradni list RS, št. 100/08; v nadaljevanju: uredba) objavlja
javni razpis
za prvo podelitev koncesij za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
I. Naziv koncendenta: Republika Slovenija.
II. Prenos pristojnosti: na podlagi prve
alinee 2. člena uredbe v imenu koncendenta izvede javni razpis za podelitev koncesij
minister, pristojen za divjad in lovstvo (v
nadaljevanju: minister).
III. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
IV. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prva podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo, v posameznih loviščih v Republiki Sloveniji. Lovišča in njihove meje so
določene v Odloku o loviščih v Republiki
Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS,
št. 128/04).
Lovišča po posameznih lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji so naslednja:

1. v novomeškem lovsko upravljavskem
območju: Mirna peč, Novo mesto, Otočec,
Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice, Orehovica, Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki gaber, Dobrnič, Trebnje,
Velika Loka, Tržišče, Škocjan, Šentrupert in
Šentjanž;
2. v gorenjskem lovsko upravljavskem
območju: Pšata, Mengeš, Jesenice, Dovje, Kranjska Gora, Stol-Žirovnica, Komenda, Jošt-Kranj, Jezersko, Storžič, Šenčur,
Udenboršt, Šmarna gora, Vodice, Toško
čelo, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Šent
jošt, Kropa, Nomenj-Gorjuše, Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Bled, Begunjščica,
Jelovica-Ribno, Poljane, Sovodenj, Selca,
Železniki, Tržič, Dobrča, Krvavec, Gorenja
vas, Medvode, Sorica, Sorško polje, Križna
gora, Škofja Loka in Žiri;
3. v kočevsko-belokranjskem lovsko
upravljavskem območju: Loka pri Črnomlju,
Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja
Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na
Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče,
Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica,
Turjak, Predgrad, Dragatuš, Smuk-Semič,
Metlika, Dobrepolje, Grosuplje, Suha krajina, Krka in Taborska jama;
4. v notranjskem lovsko upravljavskem
območju: Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas,
Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Zemon,
Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna, Tabor
Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škof
ljica in Tomišelj;
5. v primorskem lovsko upravljavskem
območju: Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj-Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan, Jezero-Komen, Dolce-Komen, Raša-Štorje, Tabor Sežana, Žabnik-Obrov, Kras-Dutovlje,
Vrhe-Vrabče, Videž-Kozina, Slavnik-Materija, Štanjel, Gaberk-Divača, Timav-Vreme,
Senožeče, Kojnik-Podgorje, Rižana, Dekani, Istra-Gračišče, Marezige, Koper, Šmarje,
Gradišče-Košana, Brje-Erzelj in Tabor-Dorn
berk;
6. v pohorskem lovsko upravljavskem
območju: Dravograd, Libeliče, Orlica, Muta,
Radlje, Remšnik, Zeleni vrh, Bistra, Jamnica, Strojna, Golavabuka, Dolič, Gradišče,
Mislinja, Kapla, Janžev vrh, Oplotnica, Boč
na Kozjaku, Vurmat, Hoče, Fram, Zreče, Gaj
nad Mariborom, Podvelka, Puščava, Ruše,
Radvanje, Slovenska Bistrica, Šmartno na
Pohorju, Bukovje, Koprivna, Peca, Podgorje, Pogorevc, Prežihovo in Slovenj Gradec;
7. v posavskem lovsko upravljavskem
območju: Artiče, Mokrice, Globoko, Dobova, Čatež ob Savi, Cerklje ob Krki, Brežice,
Pišece, Senovo, Veliki Kamen, Brestanica,
Raka, Veliki Podlog, Krško, Kostanjevica na
Krki, Podbočje, Sevnica, Loka pri Zidanem
mostu, Boštanj, Studenec-Veliki Trn, Zabukovje, Bizeljsko, Bučka, Kapele in Videm
ob Savi;
8. v pomurskem lovsko upravljavskem
območju: Bakovci-Lipovci, Bogojina, Bre
zovci, Cankova, Dolina, Grad Kuzma, Ivanovci, Križevci v Prekmurju, Lendava, Mala
Nedelja, Mlajtinci, Moravci, Murska Sobota, Pečarovci, Petišovci, Radenci, Radovci,
Rankovci, Rogašovci, Tišina, Velika Polana,
Videm ob Ščavnici, Apače, Gornja Radgona, Negova, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Prosenjakovci, Dobrovnik in Kobilje;
9. v savinjsko-kozjanskem lovsko uprav
ljavskem območju: Hum-Celje, Dobrna, Ka-
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juh-Šmartno, Bojansko-Štore, Vojnik, Grmada-Celje, Jurklošter, Rečica pri Laškem,
Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Bohor-Planina, Dramlje, Loka pri Žusmu, Handil-Dobje, Šentjur pri Celju, Ponikva, Bistrica
ob Sotli, Kozje, Pristava pri Mestinju, Šmarje
pri Jelšah, Log-Šentvid, Podčetrtek, Škale,
Velenje, Gozdnik-Griže, Prebold, Tabor, Žalec, Loče, Oljka, Podsreda in Polzela;
10. v slovensko goriškem lovsko uprav
ljavskem območju: Sveti Jurij-Jurovski dol,
Sveta Ana, Lenart v Slovenskih Goricah,
Voličina, Benedikt, Cigonca, Črešnjevec,
Laporje, Polskava, Velka, Jakob, Pernica,
Duplek, Starše, Rače, Pobrežje, Šentilj
v Slovenskih Goricah, Pesnica-Jarenina,
Paloma-Sladki vrh, Kungota, Košaki-Malečnik, Kamnica in Dobrava v Slovenskih
Goricah;
11. v triglavskem lovsko upravljavskem
območju: Ljubinj, Tolmin, Smast, Kobarid,
Soča, Čezsoča, Log pod Mangrtom, Drežnica, Bovec, Planota, Podbrdo, Volče, Otavnik
in Porezen;
12. v zahodno visoko kraškem lovsko
upravljavskem območju: Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje stena, Jelenk, Javornik, Dole
nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina,
Črna jama, Bukovje, Most na Soči, Trebuša,
Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski
gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo
in Hrenovice;
13. v zasavskem lovsko upravljavskem
območju: Šentvid pri Stični, Ivančna Gorica, Višnja Gora, Moravče, Dobovec, Dol pri
Hrastniku, Hrastnik, Kresnice, Laze, Mlinše,
Podkum, Polšnik, Radeče, Šentlambert, Trbovlje, Zagorje, Pugled, Dole pri Litiji, Gabrovka, Litija, Šmartno pri Litiji, Vače, Čemšenik in Izlake;
14. v kamniško-savinjskem lovsko uprav
ljavskem območju: Kamnik, Sela pri Kam
niku, Trojane-Ožbolt, Domžale, Lukovica,
Mozirje, Solčava, Dreta, Rečica ob Savinji,
Ljubno, Velunja, Braslovče, Vransko, Gornji Grad, Luče, Motnik-Špitalič, Smrekovec,
Stahovica in Tuhinj;
15. v ptujsko-ormoškem lovsko upravljavskem območju: Ivanjkovci, Tomaž pri Ormožu, Ormož, Velika Nedelja, Juršinci, Stoperce, Makole, Rogatec, Rogaška Slatina,
Trnovska vas, Dravinja-Majšperk, Cirkovce,
Markovci, Žetale, Podlehnik, Boč, Boris Kidrič, Bresnica-Podgorci, Cirkulane, Destrnik, Jože Lacko-Ptuj, Leskovec v Halozah,
Poljčane, Ptuj, Središče, Sveta Marjeta niže
Ptuja, Kog-Vinski vrhovi, Zavrč, Vitomarci in
Dornava-Polenšak.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi;
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in
lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih zadev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled
uplenjene divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov divjadi;
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– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, ki omogoča dostop do baze
lovskih podatkov.
VI. Začetek in čas trajanje koncesij: koncesija se podeli za dobo 20 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe.
VII. Prednostni vrstni red za izbiro koncesionarja
(1) Koncesionar je lahko lovska družina,
ki trajnostno gospodari z divjadjo.
(2) S tem razpisom se prvič podeljuje
koncesija, zato se upošteva prednostni vrstni red določen v 22. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi
in lovstvu – ZDLov-1A, (Uradni list RS, št.
17/08), in sicer:
1. lovska organizacija, ki je do tega javnega razpisa iz drugega odstavka 24. člena,
v skladu s predpisi in načrti strokovno ustrezno upravljala z loviščem,
2. lovska organizacija, katere večji del
članov so lastniki zemljišč in gozdov na
območju lovišča oziroma katere večji del
članov ima stalno bivališče na območju lovišča,
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče
sedanjega upravljavca.
(3) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja
lovska družina, ki ima najmanj 15 članov.
(4) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja
lovska družina samo za eno lovišče.
VIII. Obvezni dokumenti za vlogo na javni razpis
(1) Vlagatelj mora vlogi na javni razpis
priložiti na predpisanem obrazcu naslednje
izjave, da:
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in
lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih zadev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled
uplenjene divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov divjadi;
– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, ki omogoča dostop do baze
lovskih podatkov.
(2) V skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne uprave lahko pridobi ministrstvo
naslednje podatke o izpolnjevanju pogojev
za koncesionarja:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v državi.
IX. Koncesijska dajatev
Osnova za izračun koncesijske dajatve
je petletno povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z loviščem (prihodek
od prodane divjačine in prihodek iz lovnega
turizma) v zadnjih petih letih. Koncesijska
dajatev je določena kot odstotek osnove
za izračun koncesijske dajatve. Odstotek
koncesijske dajatve za posamezno lovišče
znaša 15% revalorizirano z letno inflacijo
v preteklem koledarskem letu.
Višina celoletne koncesijske dajatve za
posamezno lovišče je sestavni del razpisne
dokumentacije.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih vsebuje:
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– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vlo-

– podatki o loviščih (opis mej lovišč z višino koncesijske dajatve za posamezno lovišče),
– postopek za izbor koncesionarja,
– vzorec koncesijske pogodbe,
– obrazce:
– obrazec – Prijava na razpis,
– obrazec – Vrstni red uveljavljanje
prednostne pravice,
– obrazec – Podatki o članstvu,
– obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega razpisa, to je do 16. 1. 2009
na spletnih straneh ministrstva: http://www.
mkgp.gov.si/si/delovna podrocja/lovstvo in
ribistvo/koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo/.
XI. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na obrazcu vloge mora vlagatelj poslati
po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču ministrstva.
Vloga je oddana pravočasno do roka,
če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na ministrstvo do vključno
16. 1. 2009;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 16. 1. 2009, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna ministrstva) do vključno 16. 1. 2009 do 14.
ure.
Pisne vloge morajo biti v zaprti ovojnici
označene z natančno oznako na sprednji
strani:
– ne odpiraj – vloga na javni razpis –
koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
– ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.
XII. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo dne 20. 1. 2009 ob 9. uri
v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljub
ljana. Odpiranje vlog ni javno.
XIII. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Izbirni postopek bo vodila komisija za
ocenitev vlog na javni razpis za podelitev
koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljevanju: komisija), ki jo bo
s sklepom imenoval minister.
Po odprtju vloge bo komisija preverjala vloge glede popolnosti. Kolikor vloga ni
popolna, se vlagatelja pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ
15 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem
roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav
tako se zavrže vloga, katere dopolnitev je
bila poslana prepozno.
Po preteku roka za dopolnitev vlog, bo
komisija na osnovi izpolnjevanja pogojev
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ministru v roku 60 dni predlagala koncesionarja za posamezno lovišče. O izbiri koncesionarja bo odločil minister.
Koncesijska pogodba se sklene najkasneje v 60 dneh od dokončnosti odločbe
o izbiri koncesionarja. Če se za posamezno
lovišče v tem roku ne sklene koncesijska
pogodba se za to lovišče izvede nov javni
razpis.
XIV. Pooblaščena oseba za dajanje informacij
Pooblaščene osebe za dajanje informacij
med razpisom so:
– Urška Srnec, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-93-27, elektronski naslov: urska.srnec@gov.si,
– Sašo Novinec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-94, elektronski naslov: saso.novinec@gov.si,
– Matevž Adamič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-93-72, elektronski naslov: matevz.adamic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 082/08

Ob-9846/08

Javni razpis
»Strateški raziskovalno-razvojni projekti
v podjetjih«
v okviru:
Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013
1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost
podjetij in raziskovalna odličnost
Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje
konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik: neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike)
v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja
finančna sredstva za izvedbo razpisa.
Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511
Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). Agencija nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi
agenta.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1,
61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04
– EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Proračun Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07), Proračun
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Rebalans proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 58/08), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe
za obdobje 2007–2012, Sklep Komisije za
nadzor nad državnimi pomočmi za Program
tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija, Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike
Slovenije za leto 2008 (sklep Vlade RS št.
47601-2/2008/3 z dne 28. 2. 2008), Pogodba št. 3211-08-000084 o prenosu nalog za
izvajanje javnega razpisa za izbor operacij,
z naslovom »Strateški raziskovalno-razvojni
projekti v podjetjih«, Uredba Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006, o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006;
v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006,
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(UL L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju:
Uredba (ES) št. 1080/2006), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371,
27. 12. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES)
1828/2006), Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, Uredba o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07),
Navodila organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013,
Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje
instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013,
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, Sklep Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
v vlogi organa upravljanja z dne 25. 11.
2008 (št.: OP RR/1/1/001-0-MVZT, št.
dok.: 303-6/2008-17) o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Strateški
raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih«
in Soglasje Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja z dne 25. 11. 2008
(št.: 303-6/2008-16) k sklepanju pogodbe
– Pogodba št. 3211-08-000084 o prenosu
nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor
operacij, z naslovom »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih«.
3. Predmet in namen razpisa
3.1 Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, ki predstavljajo razvoj novega znanja
in izdelavo začetnega prototipa novega izdelka in/ali storitve ali bistveno izboljšanega izdelka in/ali storitve na novi tehnološki

osnovi, preko katerega oziroma preko katere se bodo slovenska podjetja lažje vključevala v globalne dobaviteljske verige in
konzorcije, ki bodo podjetjem omogočala
dostop in delovanje v najbolj perspektivnih
in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo
dodano vrednost na zaposlenega.
Strateške raziskovalno-razvojne projekte
lahko prijavijo posamezna podjetja ali skupine podjetij.
Z razpisom bodo podprte naslednje raziskovalno-razvojne stopnje:
– industrijske raziskave,
– predkonkurenčna razvojno-raziskovalna dejavnost, vključno s sestavo začetnega
prototipa, ki ni uporaben za trgovanje.
3.2 Namen razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, ki so po vsebini skladni
s tehnološkimi iniciativami na ravni EU, ki
identificirajo raziskovalno-razvojne tematike relevantne za večje skupine podjetij ali
branž ter predstavljajo tehnološke izzive za
razvoj novih generacij izdelkov in storitev.
Takšne raziskovalno-razvojne tematike so
identificirane zlasti v programih evropskih
tehnoloških platform in v okviru drugih strateških iniciativ 7. okvirnega programa za
raziskave in razvoj EU ter odgovarjajočih
slovenskih iniciativ.
Strateški raziskovalno-razvojni projekti
v podjetjih, ki bodo sofinancirani v okviru
tega javnega razpisa morajo biti zato skladni
z naslednjimi prioritetnimi razvojnimi temami
identificiranimi v okviru javnega razpisa »za
spodbujanje kontinuitete dela slovenskih
tehnoloških platform v letu 2007« (Uradni
list RS, št. 57/07):
I. Življenje in zdravje:
– Tema št. 1:
Biotehnologija in Genomika za zdravje
(razvoj biočipov, biomarkerjev uporabnih pri
diagnostiki, visoko učinkovitih fermentacijskih procesov .).
– Tema št. 2:
Varna (pre)hrana (zagotavljanje trajnostne oskrbe s hrano oziroma živili, ki bodo
varna in v skladu s smernicami glede uravnotežene prehrane).
II. Nanoznanosti in nanotehnologije, novi
materiali
– Tema št. 3:
Funkcionalni materiali (materiali za mikroelektroniko, zlitinski sistemi, napredne
večfunkcijske tekstilije, multifunkcionalni
material . v povezavi z inteligentnimi materiali, nanomateriali, ter kompozitnimi in gradientnimi materiali).
III. Optika in elektronika
– Tema št. 4:
Diodno črpani svetlobni izvori (raziskave
osnovnih principov in novih konceptov ter
uporabe diodnih in diodno črpanih trdninskih laserjev z aplikacijami v industriji in
medicini).
IV. Okoljske tehnologije in trajnostno
gradbeništvo
– Tema št. 5:
Trajnostne stavbe (razvoj metod načrtovanja trajnostnih stavb na podlagi uporabnikovih potreb, načrtovanje in optimiranje
gradnje z vidika ekonomske, okoljske (in
energijske) ter družbene sprejemljivosti, inteligentne-aktivne zgradbe).
– Tema št. 6:
Tehnologije zagotavljanja in racionalne
rabe vode (racionalna raba vode v kmetij-
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stvu, zmanjšanje vplivov infrastrukture na
okolje in vodo, zmanjšanje vplivov okolja
(poplave, potresi) in človeške dejavnosti (urbanizem, degradirana področja) na z vodo
povezano infrastrukturo, ekoremediacije za
varovanje in obnovo vodnih virov in vodnih
teles, tehnologije za rehabilitacijo degradiranih okolij, racionalizacija rabe vode v industriji, mikrobiologija vode, hrane in zraka).
– Tema št. 7:
Recikliranje industrijskih in komunalnih
odpadkov (proizvodnja energije iz odpadkov, recikliranje odpadnih vod (regeneracija), ocenjevanje vplivov na okolje pri
postopkih reciklaže različnih proizvodov,
načrtovanje ekoloških proizvodov, razvoj
možnosti in tehnologij za trajnostno izrabo
in uporabo recikliranih odpadkov različnih
virov (tekstilni, gradbeni, industrijski in komunalni)).
V. Energetika in alternativni viri energije
– Tema št. 8:
Sončna energija (razvoj učinkovitih in cenovno dostopnih sistemov za oskrbo stavb
z elektriko in s toploto iz obnovljivih, trajnostnih virov (sončna in geotermalna energija).
– Tema št. 9:
Biomasa in biorafinerije (razvoj procesov
s katerimi bi bilo mogoče biomaso, predvsem les iz gozda in iz lesne industrije,
uporabljati kot trajni vir obnovljive primarne
energije).
– Tema št. 10:
Vodikove tehnologije (razvoj komponent
gorivnih celic, funkcionalnih sistemov na
njihovi osnovi, ter povezane infrastrukture
za mobilne, stacionarne in prenosne aplikacije).
– Tema št. 11:
Inteligentno elektroenergetsko omrežje
(razvoj sistemov za učinkovito krmiljenje pro
izvodnih virov in porabniških bremen v elektroenergetskem sistemu).
VI. Transport in transportni sistemi
– Tema št. 12:
Logistika, avtomatizacija in sistemi vodenja (avtomatizacija in robotizacija opreme
in sistemov udeleženih v logističnih verigah
– kopenskih in pomorskih, razvoj algoritmov
in sistemov za podporo odločanja in vodenja
procesov v logistiki, optimizacija procesov
v logistiki vezanih na ekologijo – učinkovita raba energije, manjšanje emisij, čistilne
naprave).
VII. Procesna tehnologija in nove pro
izvodne tehnologije
– Tema št. 13:
Tehnološki razvoj integriranih naprednih
produktov (izdelkov, znanj), izdelovalnih tehnologij in orodij (razvoj in raziskave materialov in tehnologij, ki bodo prispevali k izboljšanju funkcionalnih lastnosti izdelka ali
orodja, zmanjševanju obremenjevanja okolja in večanju dodane vrednosti – simulacijska podpora, laserske obdelave .)
S sofinanciranjem strateških raziskovalno-razvojnih projektov se želi doseči napredek v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev konkurenčnega položaja
podjetij na globalnem trgu ter v smeri povezovanja z domačimi in tujimi podjetji in sodelovanja z domačimi in tujimi raziskovalnimi
organizacijami.
Izraz ''podjetje'' opredeljuje gospodarske
družbe in samostojne podjetnike.
Izraz ''raziskovalne organizacije'' opredeljuje zavode in gospodarske družbe, katerih osnovna dejavnost je raziskovanje in/ali
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univerzitetno ali visoko strokovno izobraževanje.
4. Pogoji in omejitve sodelovanja
Z javnim razpisom se bodo podprli strateški raziskovalno-razvojni projekti skupin
podjetij, sestavljenih iz dveh ali več podjetij, ali posameznih podjetij. Skupina podjetij
mora biti organizirana tako, da je eno podjetje nosilno podjetje (v nadaljevanju: tudi
vlagatelj), ostala podjetja pa so sodelujoča
podjetja. Nosilno podjetje v imenu skupine
predloži skupno vlogo na razpis in v primeru uspešne kandidature na razpisu zastopa
skupino proti agenciji in z agencijo sklene
pogodbo. Podjetje, ki bo samostojno predložilo strateški raziskovalno-razvojni projekt
se v okviru tega razpisa obravnava enako
kot nosilno podjetje v skupini.
Nosilno podjetje nastopa v okviru tega
javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi upravičenca, medtem ko sodelujoča podjetja nastopajo v vlogi upravičenih
prejemnikov sredstev.
4.1 Pogoji za skupine
Na javnem razpisu lahko kandidirajo skupine, ki se za namen izvedbe strateškega
raziskovalno-razvojnega projekta povezujejo na podlagi skupne razvojne strategije in ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– vključujejo vsaj dve ali več podjetij;
– imajo sklenjen dogovor o sodelovanju
v skupini, iz katerega je razvidno, da so kot
partnerji dosegli dogovor o skupnem strateškem raziskovalno-razvojnem projektu in
določili nosilno podjetje in ga pooblastili, da
v imenu skupine predloži skupno vlogo na
razpis in da v primeru uspešne kandidature
na razpisu zastopa skupino proti agenciji in
z agencijo sklene pogodbo; hkrati se morajo
vsa sodelujoča podjetja v dogovoru zavezati, da bodo v primeru uspešne kandidature
na razpisu na osnovi dogovora o sodelovanju sklenila pogodbo o sodelovanju in jo predložila agenciji v roku, predpisanem s strani
agencije; dogovor o sodelovanju v skupini
ne sme biti v nasprotju z 81. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
5. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 64/07
– UPB-2).
4.2 Pogoji za podjetja
Splošni pogoji za podjetja
Vsako podjetje v skupini mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je gospodarska družba, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 –
ZTFI (100/07 popr.), 10/08 in 68/08, v nadaljevanju: ZGD-1) ali samostojni podjetnik;
– na dan oddaje vloge opravlja dejavnost
v Republiki Sloveniji;
– na dan oddaje vloge ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– v zadnjih treh koledarskih letih od datuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo
prisilne poravnave;
– ima poravnane vse svoje obveznosti
do Republike Slovenije;
– je bil ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na datum oddaje vloge
v stanju kapitalske ustreznosti v skladu
s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 126/07); podjetje je kapitalsko
ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih
virov financiranja zadosten glede na obseg
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in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja,
ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– ni pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po
letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take
pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2); podjetje je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo
za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo);
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07,
29/08, 55/08, 91/08);
– ni za isti strateški raziskovalno-razvojni
projekt pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi
prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali
že dejansko izvedenega izplačila). V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti strateški
raziskovalno-razvojni projekt, se vloga za
takšen projekt zavrže. V primeru naknadne
ugotovitve dvojnega sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru strateškega raziskovalno-razvojnega projekta iz različnih javnih virov, se prekine obveznost agencije po
sklenjeni pogodbi za takšen projekt, zahteva
pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo
od dneva nakazila do dneva vračila.
Posebni pogoji za nosilno podjetje
Nosilno podjetje nosi odgovornost proti
agenciji za izvedbo celotnega strateškega
raziskovalno-razvojnega projekta. Poleg
zgoraj navedenih splošnih pogojev za podjetja mora nosilno podjetje izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan odpiranja vlog več kot 2 koledarski leti (upošteva se datum vpisa v sodni
oziroma drug ustrezen register) in ustvarja
promet iz osnovne dejavnosti;
– je malo ali večje (srednje, veliko) podjetje, pri čemer se velikost podjetja določi
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (Priloga 1 SRRP: Navodila za določitev
velikosti podjetja);
– v primeru, ko strateški raziskovalno-razvojni projekt izvaja skupina podjetij, mora
imeti nosilno podjetje vsaj 30% delež upravičenih stroškov v okviru projekta glede na
celotno vrednost upravičenih stroškov.
4.3 Dodatni pogoji
Izpolnjeni morajo biti še naslednji pogoji:
– v vlogi za pridobitev pomoči je potrebno dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh predloženega strateškega raziskovalno-razvojnega projekta in da projekta
ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči ali bi
ga brez pomoči izvajali v mnogo daljšem
časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali
na bistveno nižji kakovostni ravni;
– nosilno podjetje in sodelujoča podjetja,
ki se uvrščajo v skladu s 55. členom ZGD-1
med velika podjetja, so obvezna dokazati
spodbujevalni učinek, da jih bo načrtovana
pomoč spodbudila k izvajanju raziskav, ki
jih sicer ne bi izvajali. Spodbujevalni učinek
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podjetje dokaže z merljivimi kazalniki, kot so
povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne
dejavnosti, povečanje števila zaposlenih za
raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno
dejavnost v skupnih prihodkih podjetja;
– podjetje oziroma posamezna podjetja
v skupini morajo imeti zagotovljena sredstva
za pokritje lastne udeležbe in zagotovljena premostitvena sredstva za pričakovana
sredstva iz naslova tega javnega razpisa;
– finančni načrt strateškega raziskovalno-razvojnega projekta mora biti brez računskih napak;
– vsi deli vloge morajo biti med seboj
skladni oziroma podatki v posameznih delih
vloge si med seboj ne smejo nasprotovati;
– velikost podjetja mora biti pravilno določena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (Priloga 1 SRRP: Navodila za določitev velikosti podjetja); če se v postopku
odpiranja in ocenjevanja vlog ugotovi, da so
podatki, na osnovi katerih se določi velikost
podjetja, neresnični in izkazana velikost vpliva na izpolnjevanje vstopnih pogojev in/ali
na intenzivnost sofinanciranja upravičenih
stroškov se vloga zavrne.
4.4 Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso
upravičeni:
– vladne službe, institucije javne uprave,
javna podjetja in hčerinska podjetja javnih
podjetij;
– raziskovalno-razvojni projekti, pri katerih gre za rutinske ali redne spremembe
obstoječih izdelkov ali storitev in drugih dejavnosti v teku, tudi, če bi take spremembe
lahko predstavljale izboljšave;
– raziskovalno-razvojni projekti s področja razvoja in vzpostavitve e-vsebin in e-storitev na naslednjih tematskih področjih:
– e-vsebine in e-storitve na področju
kulture,
– znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve,
– e-vsebine in e-storitve za potroš
nike,
– e-vsebine in e-storitve na področju
zdravja,
– e-poslovanje za MSP,
– e-storitve s področja lokalne e-uprave.
V primeru, da podatki, na osnovi katerih
se preverja izpolnjevanje posameznega pogoja, v vlogi niso navedeni, se šteje, kot da
vloga ne izpolnjuje tega pogoja.
5. Upravičeni stroški
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:
N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006;
trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2012.
Neupravičen strošek, dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov in metode za
izračun upravičenih stroškov in obdobje
upravičenosti podrobneje določa Navodilo
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013, ki ga je
izdala Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
ki na področju kohezijske politike nastopa
v vlogi organa upravljanja.
Do sofinanciranja so upravičeni le stroški, nastali pri aktivnostih odobrenega strateškega raziskovalno-razvojnega projekta,
ki so v skladu s predmetom in namenom
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razpisa in niso delno ali v celoti financirani
iz drugih javnih sredstev, t.j. iz drugega državnega, lokalnega ali EU vira.
Upravičeni stroški so:
a) stroški dela,
b) stroški amortizacije inštrumentov, strojev, naprav in opreme,
c) stroški materiala,
d) stroški storitev zunanjih izvajalcev.
DDV ni upravičen strošek.
a) Stroški dela zaposlenih (raziskovalci
oziroma razvojniki, tehniki oziroma tehnično osebje in ostalo podporno osebje (npr.
vodja projekta, računovodja)) do obsega,
kot so le-ti zaposleni na strateškem raziskovalno-razvojnem projektu. Upravičeni stroški dela so sorazmerni delež II. bruto plače
(maksimalna II. bruto vrednost ure znaša
ob objavi razpisa 19,93 EUR in se določa
v skladu z Navodilom Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena) ter
sorazmerni delež prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela in regresa za letni dopust, ki odpade na delo v okviru strateškega
raziskovalno-razvojnega projekta.
b) Stroški amortizacije inštrumentov,
strojev, naprav in opreme (npr. merilni instrumenti, preizkuševalni stroji in naprave,
informacijsko telekomunikacijska oprema,
programska oprema, pohištvo; v nadaljevanju oprema) do obsega uporabe pri strateškem raziskovalno-razvojnem projektu.
Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu z veljavnimi računovodskimi
standardi. Amortizacija se lahko uveljavlja
za opremo, ki ni bila kupljena iz javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna, prejemnik pa mora imeti tako
organizirano računovodstvo (ločene računovodske evidence), da to lahko v vsakem
trenutku dokaže.
c) Stroški materiala, ki nastajajo pri izvajanju strateškega raziskovalno-razvojnega
projekta (npr. potrošni material pri izvedbi
meritev ali izdelavi prototipa in drug potrošni material). Uveljavljajo se lahko le tisti
računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost
upravičenih stroškov presega 100 EUR.
Stroški amortizacije inštrumentov, strojev, naprav in opreme ter stroški materiala
so vezani na raziskovalno uro, njihova maksimalna vrednost ob objavi razpisa znaša
18,09 EUR in se določa v skladu z Navodilom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (http://www.
arrs.gov.si/sl/progproj/cena).
d) Stroški storitev zunanjih izvajalcev,
ki so neposredno povezane s strateškim
raziskovalno-razvojnim projektom (vključno
z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti,
kupljenimi od zunanjih virov). V to kategorijo upravičenih stroškov sodijo predvsem
stroški storitev, ki jih za podjetje oziroma
podjetja iz skupine, v okviru strateškega
raziskovalno-razvojnega projekta opravijo
raziskovalne organizacije. Račune, ki jih izstavijo raziskovalne organizacije podjetju,
plača podjetje in ne agencija z neposrednim
nakazilom raziskovalni organizaciji. Podjetje
plačane račune uveljavlja kot dokazila za
izkazovanje upravičenih stroškov za sofinanciranje. V to kategorijo sodijo tudi stroški drugih storitev zunanjih izvajalcev, ki so
neposredno povezane s strateškim raziskovalno-razvojnim projektom.
Nakup materiala ter storitev mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in

uspešnosti, zagotavljanja konkurence med
ponudniki, transparentnosti, enakopravne
obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
Natančnejša pravila za izbor dobaviteljev
blaga in storitev so opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
Delež upravičenih stroškov za storitve
zunanjih izvajalcev, ki so neposredno povezane s strateškim raziskovalno-razvojnim
projektom, lahko dosega največ 40% celotne vrednosti upravičenih stroškov projekta
in največ 40% celotne vrednosti upravičenih
stroškov posameznega podjetja.
Načrtovani delež upravičenih stroškov za
storitve zunanjih izvajalcev se med izvajanjem strateškega raziskovalno-razvojnega
projekta lahko spremeni le izjemoma, ob
soglasju agencije in če povečanje ne bi vplivalo na izbor projekta v sofinanciranje.
V primeru, ko strateški raziskovalno-razvojni projekt izvaja skupina podjetij, mora
imeti nosilno podjetje vsaj 30% delež upravičenih stroškov v okviru projekta glede na
celotno vrednost upravičenih stroškov.
Višina načrtovanih upravičenih stroškov
po posameznih vrstah upravičenih stroškov
in po posameznih podjetjih, če projekt izvaja
skupina podjetij, se lahko med izvajanjem
projekta prerazporeja, pri čemer je potrebno
spoštovati zgoraj navedene omejitve.
Intenzivnost sofinanciranja upravičenih
stroškov se določi v odvisnosti od raziskovalne stopnje in velikosti podjetja, pri čemer
se velikost podjetja določi v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije (Priloga 1 SRRP:
Navodila za določitev velikosti podjetja).
V okviru javnega razpisa so upravičene
naslednje raziskovalno-razvojne stopnje:
– industrijske raziskave, ki so opredeljene kot načrtno raziskovanje ali kritična preiskava za pridobitev novega znanja, s ciljem,
da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju
novih proizvodov, postopkov ali storitev ali
pri uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve (do 50%
za velika podjetja in do 60% za mala in srednje velika podjetja),
– predkonkurenčna razvojno-raziskovalna dejavnost, s katero je mišljeno oblikovanje rezultatov industrijskih raziskav v načrt,
postavitev ali obliko za nove, spremenjene
ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, če so ti namenjeni prodaji ali uporabi,
vključno s sestavo začetnega prototipa, ki
ne bi bil uporaben v trgovanju (do 25% za
velika podjetja in do 35% za mala in srednje
velika podjetja).
V finančni konstrukciji strateškega raziskovalno-razvojnega projekta mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov
s strani agencije v višini nad 300.000,00
EUR in do 1.000.000,00 EUR, ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja posameznih
upravičenih stroškov (načrtovana vrednost
sofinanciranja mora biti višja od 300.000
EUR in nižja od 1.000.000,00 EUR).
Vrste upravičenih stroškov, neupravičen
strošek, podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov, specifikacija dokazil za izkazovanje upravičenih stroškov, metode za
izračun upravičenih stroškov, intenzivnost
sofinanciranja upravičenih stroškov, razmerja med posameznimi vrstami upravičenih
stroškov, razmerja med razporeditvijo upravičenih stroškov med nosilno podjetje in sodelujoča podjetja in obdobje upravičenosti
natančneje določa razpisna dokumentacija (Priloga k pogodbi 3 SRRP: Upravičeni
stroški).
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Dokazila za izkazovanje upravičenih
stroškov in metode za izračun upravičenih
stroškov se spreminjajo skladno s spremembami v Navodilu organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, ki ga je izdala Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju
kohezijske politike nastopa v vlogi organa
upravljanja.
Nosilno podjetje in sodelujoča podjetja
morajo izključno za namen izvajanja strateškega raziskovalno-razvojnega projekta in
spremljanja izvajanja projekta odpreti posebno stroškovno mesto (ločeno računovodsko evidenco).
6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (Navodila za pripravo in oddajo vloge),
ki bodo v skladu s predmetom in namenom
razpisa, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu v razdelkih 4.1 do 4.3 in ki ne bodo v nasprotju
z omejitvami sodelovanja, ki so navedene
v razpisu v razdelku 4.4, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
– I. sklop: Tehnološka merila (60%),
– II. sklop: Poslovna merila (30%),
– III. Sklop: Projektna merila (10%).
V vsakem od treh sklopov bo mogoče
doseči največ 100 točk. Končna ocena vloge bo izračunana po enačbi:

OS

OT  60%  OP  30%  OPr  10% ,

kjer so:
OS – skupna ocena vloge,
OT – dosežena ocena (število točk) pri I.
sklopu meril: Tehnološka merila,
OP – dosežena ocena (število točk) pri II.
sklopu meril: Poslovna merila,
OPr – dosežena ocena (število točk) pri
III. sklop meril: Projektna merila.
Merila v posameznih sklopih, skupaj
z maksimalnim številom točk, ki jih lahko
vloga doseže znotraj posameznega merila,
so podana v nadaljevanju. Metodologija in
merila za ocenjevanje vlog so natančneje
opisana v razpisni dokumentaciji.

Maks. št.
točk

I. sklop: Tehnološka merila
Tehnološka in poslovna perspektivnost rezultatov projekta, razvitih do ravni
prototipa

20

Razmerje med tehnološko odličnostjo in tveganostjo projekta

20

Tehnološka odličnost projekta (inovativnost, zahtevnost, kakovost …)

10

Vpliv rezultatov projekta na okolje

10

Sposobnost partnerjev in ključnih oseb za izvedbo projekta

10

Sodelovanje podjetij z raziskovalnimi organizacijami

10

Upravičenost izrabe virov (ustreznost načrtovanega obsega
razvojno-raziskovalnega dela)

10

Vpliv projekta na tehnološki razvoj in konkurenčnost partnerjev

10
Skupaj:

100
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Maks. št.
točk

II. sklop: Poslovna merila
Raziskovalno-razvojna in inovacijska aktivnost nosilca projekta in njegova
konkurenčnost ter tržni delež na domačem in tujih tržiščih

30

Razmerje med poslovnimi učinki in tveganostjo projekta

20

Vezanost projekta na strateški načrt podjetja ali skupine partnerjev po
sodelovanju s partnerji v tujini, oziroma povezanost z ambicijami izvajati
pomembnejše raziskovalno-razvojne aktivnosti v povezavi z mednarodnimi
partnerji, ki predstavljajo nosilce trendov na posameznem področju ali pa
pomenijo večjo strateško raziskovalno-razvojno povezavo, ki bo omogočila
nadaljnjo gospodarsko rast slovenskih partnerjev

18

Poslovni učinki projekta na partnerje

18

Delež lastne udeležbe partnerjev glede na celotno vrednost projekta

7

Velikost partnerjev in uravnoteženost vloge partnerjev na projektu (če projekt
izvaja več partnerjev)

7

Skupaj:

Maks. št.
točk

III. sklop: Projektna merila
Kakovost načrta izvedbe projekta

100
Skupaj:

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk, pri čemer
znaša najmanjše potrebno število točk pri
sklopih meril I in II 50 točk ter pri sklopu
meril III 75 točk. V primeru, da pri oceni katerega koli od zgornjih sklopov meril strateški raziskovalno-razvojni projekt ne doseže
potrebnega števila točk, bo vloga zavrnjena,
ne glede na to, če skupno število točk doseže/preseže prag za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja strateških raziskovalno-razvojnih projektov, ki so presegli prag števila
točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo
sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost
projekti z višjim številom točk. V primeru, da
bo več projektov z enako oceno, bodo imeli
prednost projekti z višje ocenjenim I. sklopom, nato pa projekti z višje ocenjenim II.
sklopom. V primeru, ko zaradi enakih ocen
vseh treh sklopov še vedno ne bo mogoče
izbrati, bo o izbiri odločil čas oddaje vloge,
pri čemer bo imela prednost vloga, ki je bila
prej dostavljena na agencijo.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede
na doseženo oceno.
Del sredstev na razpisu lahko ostane
nerazporejen, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
7. Okvirna višina sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in
raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.

100

100
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Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
upravičenih stroškov v okviru strateških
raziskovalno-razvojnih projektov, znaša
26.356.458,00 EUR, in sicer:
– 22.402.988,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 3.953.470,00 EUR – slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%.
Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu ministrstva na proračunskih postavkah po proračunskih letih:
Proračunska postavka

Leto

6852 Konkurenčnost
podjetij –
ESRR-07-13-EU
v EUR

6949 Konkurenčnost
podjetij –
ESRR-07-13-Slovenska
udeležba
v EUR

2009

17.007.206,00

3.001.272,00

20.008.478,00

2010

5.250.000,00

926.471,00

6.176.471,00

2011

50.000,00

8.824,00

58.824,00

2012

50.000,00

8.824,00

58.824,00

2013
Skupaj

Skupaj v EUR

45.782,00

8.079,00

53.861,00

22.402.988,00

3.953.470,00

26.356.458,00

Glede na predvideno dinamiko črpanja
sredstev v okviru odobrenih strateških raziskovalno-razvojnih projektov bo ministrstvo
po potrebi skušalo zagotoviti ustrezno spremembo višine sredstev po posameznih proračunskih letih v okviru proračuna RS.
V okviru odpiranj v letu 2009 se lahko
za sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov odobri največ 1/2 skupnih
sredstev razpisa, kar znaša 13.178.229,00
EUR. Kolikor bo v letu 2009 odobrenih manj
sredstev, se lahko povečajo razpoložljiva
sredstva za odpiranji v letu 2010.
8. Izvedba sofinanciranja: odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala
neposredno na račun nosilnega podjetja in
na račune sodelujočih podjetij. Osnova za
izplačilo sredstev je s strani skrbnika pogodbe na agenciji in s strani kontrolne osebe
na ministrstvu pregledan in potrjen zbirni
zahtevek za izplačilo, ki ga pripravi in izstavi
agenciji nosilno podjetje.
8.1 Posledice glede ugotovitve o dvojnem financiranju posameznega projekta oziroma, da je višina sofinanciranja presegla
maksimalno dovoljeno stopnjo
Sredstva, ki se dodeljujejo v okviru tega
razpisa, so namenska. V primeru, da se
ugotovi, da je prišlo do nenamenske porabe
sredstev kohezijske politike, mora nosilno
podjetje vrniti vsa sredstva, izplačana s strani agencije za izvedbo strateškega raziskovalno-razvojnega projekta, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške strateškega raziskovalno-razvojnega projekta, ki se niso oziroma
se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov). Prav tako višina
sofinanciranja ne sme preseči maksimalne
dovoljene stopnje.
V primeru, da se za izvedbo strateškega
raziskovalno-razvojnega projekta, odobre-
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nega v okviru tega javnega razpisa, pridobijo tudi sredstva tudi iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje.
V tem primeru mora nosilno podjetje vrniti
vsa sredstva, izplačana s strani agencije za
izvedbo strateškega raziskovalno-razvojnega projekta, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, pogodba o sofinanciranju pa se
prekine oziroma razveljavi. Nosilnemu ali
sodelujočemu podjetju, pri katerem se dokaže dvojnost sofinanciranja, in odgovornim
v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na razpisih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
za obdobje 5 let, od datuma ugotovitve nepravilnosti.
V primeru, da se ugotovi, da je višina sofinanciranja upravičenih stroškov presegla
maksimalne dovoljene stopnje, mora nosilno podjetje vrniti vsa sredstva, izplačana
s strani agencije za izvedbo projekta strateškega raziskovalno-razvojnega, ki presegajo maksimalne dovoljene stopnje, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. Obdobje za porabo sredstev: posamezni strateški raziskovalno-razvojni projekt iz
naslova tega razpisa mora biti zaključen najkasneje v roku 24 mesecev po roku za oddajo
vloge. Za sofinanciranje se lahko uveljavljajo
upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani
po roku za oddajo vloge na razpis in pred
oddajo posameznega zahtevka za izplačilo.
Sredstva, odobrena za izvajanje strateškega
raziskovalno-razvojnega projekta v posameznem proračunskem letu morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta,
razen, če ministrstvo ob koncu posameznega
proračunskega leta določi drugače, kar se
uredi z aneksom k pogodbi o izvajanju in sofinanciranju. Skrajni rok za predložitev zadnjega zahtevka v posameznem proračunskem
letu je 22. september. V okviru tega razpisa
bodo lahko sofinancirani upravičeni stroški,
ki bodo nastali do vključno 26. 8. 2012 in bili
plačani najkasneje do 22. 9. 2012.
10. Informiranje in obveščanje javnosti:
podjetja, katerih vloge bodo odobrene za
sofinanciranje, bodo morala pri svojem delu
upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in
9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006.
Navodila so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji (Priloga k pogodbi 7
SRRP-08: Navodila za informiranje in obveščanje javnosti). Navodila so povzeta po
Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je
izdala Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
ki na področju kohezijske politike nastopa
v vlogi organa upravljanja.
11. Hranjenje dokumentacije: podjetja,
katerih vloge bodo odobrene za sofinanciranje, bodo morala hraniti vso dokumentacijo, povezano s strateškim raziskovalno-razvojnim projektom v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega
datuma lahko agencija ta rok podaljša. Vsi
sodelujoči morajo zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvajanjem programa dela vsem organom, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora
in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi
pogodbenih obveznosti oziroma po poteku
pogodbe o sofinanciranju.
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12. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Splošne uredbe
ES 1083/2006: upravičenec mora jamčiti,
da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do
bistvenih sprememb na projektu v skladu
s 57. členom Uredbe 1083/2006.
13. Trajnostni razvoj
Nosilno podjetje in sodelujoča podjetja
morajo zagotavljati varstvo okolja in s tem
spodbujati trajnostni razvoj v skladu s 17.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Pri izvajanju strateških raziskovano-razvojnih projektov je potrebno smiselno slediti
naslednjim smernicam:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin
odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov);
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza);
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, pri
katerih je to potrebno).
Stopnja prispevka strateškega raziskovalno-razvojnega projekta k varovanju okolja bo predmet ocenjevanja.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, vključenimi v izvajanje
strateških raziskovalno-razvojnih projektov,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Način oddaje vloge in razpisni rok
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
pri čemer se v okviru odpiranj v posameznem letu upošteva omejitve iz točke 7 tega
razpisa. Obdobja za oddajo vlog so:
– od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS do petka, 23. 1. 2009, za prvo
odpiranje,
– od ponedeljka, 29. 6. 2009 do petka,
28. 8. 2009, za drugo odpiranje,
– od ponedeljka, 23. 11. 2009 do petka,
22. 1. 2010, za tretje odpiranje,
– od ponedeljka, 28. 6. 2010 do petka,
27. 8. 2010, za četrto odpiranje.
Vloge, prispele izven navedenih obdobij, bodo vrnjene pošiljateljem. Morebitni popravki razpisne dokumentacije ter informacija o sredstvih, ki so v okviru posameznega
odpiranja na razpolago za sofinanciranje
strateški raziskovalno-razvojnih projektov,
bodo podani na spletni strani agencije.
Natančna navodila za pripravo in oddajo
vloge so opredeljena v Navodilih za pripravo in oddajo vloge SRRP, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Popolna vloga
v skladu s temi navodili mora biti v enem
izvodu najkasneje na zadnji dan obdobja
za oddajo vlog oddana v Glavno in splošno
pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj
RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do
12. ure.
Vloge morajo nosilna podjetja dostaviti
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga – SRRP« ter polnim naslovom vlagatelja
na zadnji strani.
16. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Datumi odpiranj vlog so:
– prvo odpiranje ponedeljek, 26. 1.
2009,
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– drugo odpiranje ponedeljek, 31. 8.
2009,
– tretje odpiranje ponedeljek, 25. 1.
2010,
– četrto odpiranje ponedeljek, 30. 8.
2010.
Odpiranje vlog bo potekalo v sejni sobi
agencije.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo vrnjene vlagatelju.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vlog, bo komisija v roku 8 dni po končanem postopku odpiranja in preverjanja
formalne popolnosti vlog pozvala vlagatelje
nepopolnih vlog k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom
in namenom razpisa, vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje, ki so
navedeni v razpisu v razdelkih 4.1 do 4.3 in
vloge, ki bodo v nasprotju z omejitvami, ki
so navedene v razpisu v razdelku 4.4, bodo
zavrnjene.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
18. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor agencije. Vlagatelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep vlagatelji vložijo na agencijo v roku 8 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Vlagatelj – pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku
15 dni s sklepom.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si).
19. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem
objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo
na spletnem naslovu agencije http://www.
tia.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi
v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji
Drnovšek, od dneva objave v Uradnem listu
RS do zaprtja javnega razpisa.
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20. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– preko obrazca na spletnem naslovu
http://www.tia.si ali
– v elektronski obliki na naslov: infoSRRP@tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletnem naslovu http://www.tia.si.
Datumi in lokacije informativnih dnevov
bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega naslova www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 2438-2
Ob-9869/08
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB),
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
medicinskih pripomočkov iz državnih
blagovnih rezerv
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja naslednjih medicinskih pripomočkov oziroma proizvodov:

Zaporedna
številka

Opis

Št. kosov za
prodajo

Lokacija

1

AMBULIFT Z DVIGALOM PID KOVIN

1,0

Sanolabor

2

ASPIRATOR VA 7 I/ELEKTR.

1,0

Sanolabor

3

BEUTELROCK GATES SET E13 A6

2,0

Sanolabor

4

BEUTELROCK REF 7

20,0

Sanolabor

5

BEUTELROCK REF 9 28 MMM

30,0

Sanolabor

6

BRIZGA STEKLENA 10 ML REKORD

2800,0

Sanolabor

7

BRIZGA STEKLENA 2 ML REKORD

2580,0

Sanolabor

8

BRIZGA STEKLENA 20 ML REKORD

1600,0

Sanolabor

9

BRIZGA STEKLENA 5 ML REKORD

3900,0

Sanolabor

75,0

Sanolabor

1,0

Sanolabor

4150,0

Sanolabor

10

BUČKA MERIL. 50 ML VEGA

11

DILUTOR ELEKTROMEDICINA (319)

12

DRŽALO ZA OGLEDALO 8 KOTNO

13

DVIGALEC KORENIN CRYER

2,0

Sanolabor

14

ENDO STAND ZA STER. KANAL. INSTR.

5,0

Sanolabor

15

FINGER SPREADER KONDENZATOR 25 mm AS

16,0

Sanolabor

16

GRELEC PO MEISTU

1,0

Sanolabor

17

GUTTA PERCHA POENI TREY

8,0

Sanolabor

18

HB METER ELEKTROMEDICINA (319)

1,0

Sanolabor

19

IGLA ŽIVČNA VDW XXXF FINE ART 333

950,0

Sanolabor

20

INSTRUMENT HEIDEMAN 30700, 30710

10,0

Sanolabor

21

INSTRUMENT HEIDEMAN 30701, 30711

10,0

Sanolabor
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22

INSTRUMENT NOSILEC

23

KAD ZA POLIMERIZACIJO

24
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50,0

Sanolabor

1,0

Sanolabor

KAMNI DIAM. L ZA ROČNIK I

69,0

Sanolabor

25

KANILA TRAH LUER 12 MM

5,0

Sanolabor

26

KANILA TRAH LUER 13 MM

5,0

Sanolabor

27

KANILA TRAH PL KRATKA FIG. 10

5,0

Sanolabor

28

KANILA TRAH PL KRATKA FIG. 12

10,0

Sanolabor

29

KASETA VEČNAMENSKA ZA INSTR.

265,0

Sanolabor

30

KLEŠČE ZA JEZIK

5,0

Sanolabor

31

KLEŠČE ZA KOSTI VERBRUGGE

4,0

Sanolabor

32

KLEŠČE ZA KOSTI VERBRUGGE FO183

3,0

Sanolabor

33

KLEŠČE ZA NOHTE 135 MM

50,0

Sanolabor

34

KLEŠČE ZOBNE II

150,0

Sanolabor

35

KLEŠČE ZOBNE II

20,0

Sanolabor

36

KLEŠČE ZOBNE II

40,0

Sanolabor

37

KLEŠČE ZOBNE III MEDE

5,0

Sanolabor

38

KLJUKA GILLIES OL611

2,0

Sanolabor

39

LENTULE 25 MM VZMET A 6

50,0

Sanolabor

40

LOPATICA ZA MEŠANJE CEMENTA INST.

20,0

Sanolabor

41

MELANŽER ZA ERITROCITE

336,0

Sanolabor

42

MREŽA ZA NORM. KONT. 485X257X50 MM

3,0

Sanolabor

43

NAPA

1,0

Sanolabor

44

OGLEDALO ČELNO ZIEGLER 90 MM KPL

32,0

Sanolabor

45

PINCETA ANAT. 145 MM ŠILJ. UPOG.

20,0

Sanolabor

46

PINCETA ANAT. 160 MM ŠILJ. UPOG.

20,0

Sanolabor

47

PINCETA ANAT. 160 MM ŠIRŠA

50,0

Sanolabor

48

PINCETA ANAT. 200 MM CUSHING OZKA RA

20,0

Sanolabor

49

PINCETA ANAT. 250 MM ZA TAMPONE

4,0

Sanolabor

50

PINCETA KIR. 160 MM

60,0

Sanolabor

51

PIPETA TREB. 1 ML

34,0

Sanolabor

52

PODSTAVEK ZA INSTRUMENTE

153,0

Sanolabor

53

POENI PAPIRNATI 15 BELA XXF

100,0

Sanolabor

54

PRIJEMALKA KELLY 140 MM UPOG.

44,0

Sanolabor

55

PRIJEMALKA PEAN 140 MM UPO. BH415

100,0

Sanolabor

56

PRIJEMALKA PEAN 160 MM RAV. BH442

50,0

Sanolabor

57

PRIJEMALKA PEAN 160 MM UPO. BH443

140,0

Sanolabor

58

PRIJEMALKA WERTH ZA HIST. 255 UPOG.

33,0

Sanolabor

59

PROFILE ORIFICE SHAPERS SET

10,0

Sanolabor

60

PROGRAMAT P100 Z VAKUUM. ČRP.

1,0

Sanolabor

61

SEPARIRKA 356 KOL RDEČA M914F

30,0

Sanolabor

62

SEPARIRKA 357 KOL FINA (N915F)

5,0

Sanolabor
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64

Št.

117 / 12. 12. 2008 /

Stran

3963

169,0

Sanolabor

SONDA ZA TAMPONE LUNIATSCHEK 180 MM

10,0

Sanolabor

65

SPEKULA VAG. CUSCO 100X32 MM

30,0

Sanolabor

66

SRAJCA SPALNA FLANELA

200,0

Sanolabor

67

STISKALNICA HIDRAVLIČNA GIDAR

1,0

Sanolabor

68

STOJALO ZA VISEČO VRTALKO

4,0

Sanolabor

69

SVEDER DIAMANTNI – RAZNI

596,0

Sanolabor

70

SVEDER SET ZA ZOBNE BOLEZNI

17,0

Sanolabor

71

ŠKARJE KIR. RAVNE T.Š. 130 MM

200,0

Sanolabor

72

ŠKARJE PREP. METZ. 145 MM

20,0

Sanolabor

73

ŠKARJE PREP. TOEN. 180 MM

20,0

Sanolabor

74

ŠKARJE PREP. TOEN. 180 MM RAVNE

16,0

Sanolabor

75

ŠKARJE ZA IRIS 90 MM UPOG.

15,0

Sanolabor

76

ŠKARJE ZA POVOJE ŠIROKI LIST 180 MM

5,0

Sanolabor

77

ŠTEVEC LERIKONT ELEKTROM. (319)

1,0

Sanolabor

78

TERMOMETER REKTALNI NEŽIGOSAN IRIS

8220,0

Sanolabor

79

TERMOMETER REKTALNI OTROŠKI

3690,0

Sanolabor

80

TRAK POLIR. GAPPED DVE GROBOSTI 100k

50,0

Sanolabor

81

TRAK POLIRNI ENA GROBOST 100 kom

50,0

Sanolabor

82

ZATIČKI PARAPULPALNI 60 T

5,0

Sanolabor

83

ZATIČKI PARAPULPALNI 61

4,0

Sanolabor

84

ZATIČKI PARAPULPALNI DB 100SLT

5,0

Sanolabor

85

ZATIČKI PARAPULPALNI L 843

4,0

Sanolabor

86

ZATIČKI PARAPULPALNI M62 MAX 017

3,0

Sanolabor

87

ZATIČKI PARAPULPALNI WS 24

2,0

Sanolabor

88

ZOBJE A16 CROSS LINKED POLIDENT

252,0

Sanolabor

89

ZOBJE A6 CROSS LINKED POLIDENT

1860,0

Sanolabor

90

ŽAGA ZA MODELES LINKED POLIDENT

1,0

Sanolabor

91

ŽLICA OSTRA VOLKMANN FIG. 3 – OVAL

20,0

Sanolabor

92

ŽLICA SCHREINEMARKERS KPL

1,0

Sanolabor

93

ŽLICE DELNE L,D

540,0

Sanolabor

94

RESPIRATOR WEINMANN – KOMPLET

95

ALUPLAST 15/9

20,0

Roška 13, Kočevje

96

ALUPLAST EXTRA 50X60

80,0

Roška 13, Kočevje

97

ALUPLAST EXTRA 50X80

60,0

Roška 13, Kočevje

98

BOLNIŠKA KAPA BELA

11340,0

Roška 13, Kočevje

99

CELULOZNA VATA 1 KG

779,0

Roška 13, Kočevje

100

CELULOZNA VATA 5 KG

1468,0

Roška 13, Kočevje

101

ELASTEKS POVOJ 10X4

3460,0

Roška 13, Kočevje

102

ELASTEKS POVOJ 8X4

4800,0

Roška 13, Kočevje

103

GAZA 1/4 M

5900,0

Roška 13, Kočevje

68

Zaloška 208, LJ-Polje
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104

GAZA NESTERILNA 100MX80 CM

320,0

Roška 13, Kočevje

105

GAZA NESTERILNA 10MX80 CM

7980,0

Roška 13, Kočevje

106

GAZA 1 M

6850,0

Roška 13, Kočevje

107

GAZA 1/2 M

2140,0

Roška 13, Kočevje

108

GAZA ZA TAMPONE 20x20

99600,0

Roška 13, Kočevje

109

GAZA ZA TAMPONE 25x25

34000,0

Roška 13, Kočevje

110

GAZA ZA TAMPONE 40X36

63600,0

Roška 13, Kočevje

110

KABEL GAZA 5X5

40,0

Roška 13, Kočevje

111

KALIKO POVOJ 10X10

200,0

Roška 13, Kočevje

112

KALIKO POVOJ 10X5

101180,0

Roška 13, Kočevje

113

KALIKO POVOJ 12X5

66290,0

Roška 13, Kočevje

114

KALIKO POVOJ 15X10

3200,0

Roška 13, Kočevje

115

KALIKO POVOJ 15X5

57300,0

Roška 13, Kočevje

116

KALIKO POVOJ 4X5

39560,0

Roška 13, Kočevje

117

KALIKO POVOJ 5X5

102500,0

Roška 13, Kočevje

118

KALIKO POVOJ 6X5

57690,0

Roška 13, Kočevje

119

KALIKO POVOJ 8X5

81360,0

Roška 13, Kočevje

120

KOMPRESE 10X8

436000,0

Roška 13, Kočevje

121

KOMPRESE 5X8 PO 10

500,0

Roška 13, Kočevje

122

KREP BOMBAŽNI POVOJ 10X10

5100,0

Roška 13, Kočevje

123

KREP BOMBAŽNI POVOJ 10X5

39700,0

Roška 13, Kočevje

124

KREP BOMBAŽNI POVOJ 12X10

50400,0

Roška 13, Kočevje

125

KREP BOMBAŽNI POVOJ 12X5

33800,0

Roška 13, Kočevje

126

KREP BOMBAŽNI POVOJ 15X10

4800,0

Roška 13, Kočevje

127

KREP BOMBAŽNI POVOJ 6X10

6100,0

Roška 13, Kočevje

128

KREP BOMBAŽNI POVOJ 6X5

13000,0

Roška 13, Kočevje

129

KREP BOMBAŽNI POVOJ 8X5

21900,0

Roška 13, Kočevje

130

KREP POVOJ 8X10

14130,0

Roška 13, Kočevje

131

MAVČNI POVOJ 10X5

1035,0

Roška 13, Kočevje

132

MAVČNI POVOJ 12X5

1505,0

Roška 13, Kočevje

133

MAVČNI POVOJ 15X5

3000,0

Roška 13, Kočevje

134

MAVČNI POVOJ 20X5

3000,0

Roška 13, Kočevje

135

MAVČNI POVOJ 6X5

200,0

Roška 13, Kočevje

136

MAVČNI POVOJ 8X5

850,0

Roška 13, Kočevje

137

MUL POVOJ 10X5 REZAN ROB

3840,0

Roška 13, Kočevje

138

MUL POVOJ 12X5 REZAN ROB

4900,0

Roška 13, Kočevje

139

MUL POVOJ 6X5 REZAN ROB

3573,0

Roška 13, Kočevje

140

MUL POVOJ 8X5 REZAN ROB

7650,0

Roška 13, Kočevje

141

MUL POVOJ REZAN ROB 10X10

2142,0

Roška 13, Kočevje

142

MUL POVOJ REZAN ROB 15X10

950,0

Roška 13, Kočevje

143

MUL POVOJ REZAN ROB 5X5

7477,0

Roška 13, Kočevje
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144

MUL POVOJ REZANI ROB 12X10

4196,0

Roška 13, Kočevje

145

MUL POVOJ REZANI ROB 15X5

10180,0

Roška 13, Kočevje

146

MUL POVOJ TKANI 10X10

36690,0

Roška 13, Kočevje

147

MUL POVOJ TKANI 10X5

61000,0

Roška 13, Kočevje

148

MUL POVOJ TKANI 12X10

13000,0

Roška 13, Kočevje

149

MUL POVOJ TKANI 12X5

13300,0

Roška 13, Kočevje

150

MUL POVOJ TKANI 15X10

3040,0

Roška 13, Kočevje

151

MUL POVOJ TKANI 15X5

44100,0

Roška 13, Kočevje

152

MUL POVOJ TKANI 4X5

5000,0

Roška 13, Kočevje

153

MUL POVOJ TKANI 5X5

89750,0

Roška 13, Kočevje

154

MUL POVOJ TKANI 6X5

3200,0

Roška 13, Kočevje

155

MUL POVOJ TKANI 8X5

81190,0

Roška 13, Kočevje

156

OBLIŽ TOSAMAPLAST 10X4

600,0

Roška 13, Kočevje

157

OBLIŽ TOSAMAPLAST 10X8

400,0

Roška 13, Kočevje

158

OPERAC. KOMPR. 15X8 CM (45X8) 12 SL.

228000,0

Roška 13, Kočevje

159

OPERAC. KOMPR. 20X10 CM 16 SL. (75X10)

111200,0

Roška 13, Kočevje

160

OPERACIJSKA MASKA ZELENA

15000,0

Roška 13, Kočevje

161

OPERACIJSKA PODLOGA 90X180

300,0

Roška 13, Kočevje

162

OPERACIJSKA PODLOGA 90X90 CM

300,0

Roška 13, Kočevje

163

OPERACIJSKI PLAŠČ

800,0

Roška 13, Kočevje

164

PLASTIFICIRANI PREDPASNIK 140X80

640,0

Roška 13, Kočevje

165

PLASTIFICIRANI PREDPASNIK 160X80

800,0

Roška 13, Kočevje

166

PLETEN ELASTIČNI POVOJ 10 CMX10 M

3029,0

Roška 13, Kočevje

167

POVOJ ZA PRVO POMOČ ŠT. 2

150,0

Roška 13, Kočevje

168

POVOJ ZA PRVO POMOČ TIP 1

1050,0

Roška 13, Kočevje

169

POVOJ ZA PRVO POMOČ TIP 3

845,0

Roška 13, Kočevje

170

SPONKE PI

10000,0

Roška 13, Kočevje

171

TRIKOTNA RUTA

2200,0

Roška 13, Kočevje

172

VATA SANITETNA 1000 G

249,0

Roška 13, Kočevje

173

VIRFIX 25 M ŠT. 7

48,0

Roška 13, Kočevje

174

VIRFIX PO 25 M ŠT. 0

5,0

Roška 13, Kočevje

175

VIRFIX PO 25 M ŠT. 1

305,0

Roška 13, Kočevje

176

VIRFIX PO 25 M ŠT. 2

785,0

Roška 13, Kočevje

177

VIRFIX PO 25 M ŠT. 3

185,0

Roška 13, Kočevje

178

VIRFIX PO 25 M ŠT. 4

645,0

Roška 13, Kočevje

179

VIRFIX PO 25 M ŠT. 5

330,0

Roška 13, Kočevje

180

VIRFIX PO 25 M ŠT. 6

325,0

Roška 13, Kočevje

181

VIVAMAX 12/4

200,0

Roška 13, Kočevje

182

VIVAMAX 6/4

350,0

Roška 13, Kočevje

183

ZDRAVNIŠKA KAPA BELA

10000,0

Roška 13, Kočevje

184

ZDRAVNIŠKA MASKA BELA

100,0

Roška 13, Kočevje
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185

ZOBNI TAMPONI – KG

136,5

Roška 13, Kočevje

186

BRONCHOFIBERSCOPE FB-19TX

1,0

UKC Ljubljana

187

ČRPALKA COMPANION

2,0

UKC Ljubljana

188

ČRPALKA INFUZIJSKA IVAC P 7000

4,0

UKC Ljubljana

189

ČRPALKA LIFECARE 5000

2,0

UKC Ljubljana

190

DEFIBRILATOR MONITOR LIFEPAK 12

1,0

UKC Ljubljana

191

DEFIBRILATOR/MONITOR CODEMASTER

1,0

UKC Ljubljana

192

GRELEC – WARM TOUCH

1,0

UKC Ljubljana

193

HOSPITAL UNIT PB335

1,0

UKC Ljubljana

194

MONITOR TRANSPORTNI S PRIB. SPACEL.

2,0

UKC Ljubljana

195

VENTILATOR EVITA 4 S PRIBOROM

2,0

UKC Ljubljana

b) proizvodi se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«;
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine
proizvodov oziroma samo posamezne vrste
proizvodov iz točke 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišče
iz točke 3.a, po pariteti EXW (Incoterms
2000), v skladu s pogodbo med prodajalcem
in izbranim kupcem v roku 30 dni po začetku
veljavnosti pogodbe.
5. Cena: v EUR za EM posameznega
proizvoda brez DDV.
Posamezen proizvod bo prodan kupcu,
ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno
vrsto proizvoda. V primeru, da dva ali več
kupcev ponudi enako ceno, ima prednost
kupec, ki ponudi nakup večje količine pro
izvodov. Po ocenitvi ponudb prodajalec
sklene pogodbo z enim ali več najugodnejšimi kupci.

6. Višina kavcije: pred oddajo ponudb
morajo kupci položiti kavcijo v višini 5% ponudbene vrednosti na transakcijski račun št.
29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
kupcem, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 5 delovnih dni od datuma
izbire, brez obresti.
Pri izbranem kupcu se položena kavcija všteje v kupnino pri zadnjem plačilu
kupnine oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih
obveznosti v roku 5 delovnih dni, obakrat
brez obresti.
7. Način in rok plačila: kupec lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 29000-0055148819 ali
v roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred
prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno garancijo.

8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
v zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za
odkup MP – Ne odpiraj« in naslovom pošiljatelja je potrebno predložiti do 29. 12.
2008 do 12. ure, na naslov: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub
ljana. Ponudbi mora biti predloženo potrdilo
o plačani kavciji.
9. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli drugim kupcem in nima nobenih obveznosti do
prizadetih kupcev.
10. Dodatne informacije: Lojze Černe, tel. 01/589-73-26 ali Vida Trunk, tel.
01/589-73-24, faks 01/589-73-47.
11. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2008.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 407-356/2008
Ob-9823/08
Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/07), objavlja

tvenem aktu določeno turistično dejavnost
na območju Občine Brežice, so praviloma
aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala:
zgibanka, razglednica, brošura ipd., spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanja in olepšanja
okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih
točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje
k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih
dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena, aktivnosti za
zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino, izobraževanje
članov za namene pospeševanja dejavnosti
društev: seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Predmet sofinanciranja ne bodo:
– sredstva za investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna.
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/07).
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– prijavni obrazec,
– pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu društva ali zveze v letu 2008

javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini
Brežice v letu 2009
Osnovni podatki o javnem razpisu
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez
v Občini Brežice za leto 2009, ki delujejo
na področju spodbujanja razvoja turizma na
območju Občine Brežice.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina okvirnih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih
društev in zvez v Občini Brežice je 32.051
EUR. Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2009, in sicer
na postavki: 9608 – Programi turističnih društev in OTZ.
IV. Namen sredstev in upravičenci
Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovi-
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(poročilo se priloži ob zahtevku za črpanje
sredstev),
– pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2009, ki
je potrjen s strani pristojnih organov društva
(poročilo se priloži ob zahtevku za črpanje
sredstev),
– obrazec predstavitev prijavljenega programa,
– obrazec predstavitev projekta,
– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Merila so določena v razpisu v točkah.
Sredstva se razdelijo glede na doseženo
število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
A: do 60% na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij,
3. organizacija in izvedba prireditev,
4. promocijske aktivnosti,
5. izobraževanje,
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje aktivnosti spodbujanju razvoja
turizma,
7. oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe;
B: do 20% na podlagi projektov;
C: do 10% na podlagi članstva;
D: do 10% za ostala merila, ki jih določi
komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
VII. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo programe
in projekte društev ter zvez. Pod programi
se štejejo redne programske aktivnosti, ki se
že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa
največ 3 projekte.
Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez
največ do največ 50% celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji
Vse podrobnejše informacije o razpisu in
razpisni dokumentaciji pridobite na Zavodu
za podjetništvo in turizem Brežice, CPB 18,
Brežice. Kontaktna oseba: Peter Kovačič, tel.
49-90-680, e-pošta: peter.kovacic@zpt-brezice.si in Mojca Lubšina, tel. 49-66-995,
e-pošta: mojca.lubsina@zpt-brezice.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, na Zavodu za
podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih
borcev 18, Brežice in Mestni hiši Brežice,
CPB 22, Brežice ali na spletni strani www.
obcina.brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice«, osebno na
vložišče Občine Brežice v času uradnih ur
ali po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Rok za prijavo: do vključno 15. 1. 2009
(velja poštni žig).

Št.

Na kuverti mora biti vidno označen naziv
pošiljatelja.
Rok za dostavo zahtevka za nakazilo zneska z dokumentacijo je do vključno
30. 11. 2009. Kolikor so aktivnosti opravljene pred tem datumom, se sredstva lahko
črpajo prej. Črpanje sredstev bo možno tudi
na več obrokih oziroma po opravljeni aktivnosti.
X. Odpiranje vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine
Brežice. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna
komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa.
V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 dni svojo vlogo
ustrezno dopolnijo. Kolikor vloga v zadnjem
roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji
na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 10
dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru.
Občina Brežice
Št. 430-179/2008
Ob-9833/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na podlagi 1. in 16. člena Odloka o oglaševanju v Občini Litija (Uradni list RS, št.
76/08) objavlja
javni razpis
za pridobitev pravice uporabe lokacij
za oglaševanje na nepremičninah in
objektih v lasti Občine Litija
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je postavljanje oziroma
namestitev oglasnih panojev (obešank) na
drogove javne razsvetljave ter objektov in
naprav za oglaševanje na zemljiščih v lasti Občine Litija na območju mesta Litija.
Predmet javnega razpisa za oddajo oglasnih
mest je razdeljen v dva sklopa, pri čemer se
prijavitelj lahko prijavi za en ali oba sklopa.
2. Pogoji, ki jih mora vsebovati ponudba
oziroma jih morajo izpolnjevati ponudniki
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da bo ponudnik postavil tolikšno število
predmetov oglaševanja kot jih je dovoljeno
na posameznih lokacijah (sklop I. in II.) kot
izhaja iz veljavne zakonodaje, kar potrjuje
s priloženo izjavo,
– da je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa – registracija, kar potrjuje s priloženo izjavo,
– da bo ponudnik objekte in naprave za
oglaševanje izdelal v skladu z veljavno zakonodajo (ustrezni gabariti, finalne obdelave, tehnične karakteristike, varnost itd.)
ter da bodo objekti in naprave opremljeni
z logotipom občine, kar potrjuje s priloženo
izjavo,
– da bo ponudnik izbran na javnem razpisu pridobil tudi soglasje pristojnega upravljavca cestne infrastrukture, kar potrjuje
s priloženo izjavo,
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami, delovnimi sredstvi ter ostalimi pripravami, ki
so potrebne za uspešno izvajanje predmeta
razpisa, kar potrjuje s priloženo izjavo,
– da je ponudnik finančno usposobljen
za izvajanje predmeta razpisa, kar potrjuje
s priloženo izjavo,
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– da ima ponudnik poravnane vse davke in ostale obveznosti do RS, kar potrjuje
s priloženo izjavo,
– da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Litija, kar potrjuje
s priloženo izjavo,
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
sklenil pogodbe (pridobil soglasje) za oglaševanje najmanj s tremi občinami. Kot dokazilo za sklenitev pogodb (pridobitev soglasij)
z občinami je dolžan ponudnik priložiti ustrezna dokazila (fotokopije pogodb, soglasij,
druga dokazila).
Poleg zgoraj navedenega mora prijavitelj
v prijavi predložiti še naslednje obrazce oziroma dokumente:
– Priloga 1 – Obrazec o prijavitelju,
– Priloga 2 – Izjava,
– Priloga 3 – Seznam institucij,
– Priloga 4 – Vzorec pogodbe.
3. Višina nadomestila za uporabo javne
površine
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena/enoto, ki mora biti v ponudbi
izražena v EUR z vključenim DDV. Ponujena cena (najemnina) naj se navede za letno
obdobje.
Letna najemnina za postavitev oziroma
namestitev oglasnih panojev (ene obešanke) na drog javne razsvetljave znaša minimalno 60 EUR z vključenim DDV.
Letna najemnina za postavitev oziroma
namestitev objektov in naprav za oglaševanje na zemljiščih v lasti Občine Litija znaša
minimalno 60 EUR z vključenim DDV.
4. Obdobje uporabe lokacij za oglaševanje
Pravico uporabe lokacij za oglaševanje
na zemljiščih in objektih v lasti Občine Litija
pridobi ponudnik na podlagi javnega razpisa
za obdobje treh let.
Kolikor ponudnik izpolnjuje vse obveznosti skladno z odlokom o oglaševanju v Občini Litija in skladno s podpisano pogodbo,
se obdobje podaljša za enako obdobje z odločbo na vlogo izvajalca, katero mora izvajalec vložiti najmanj 3 mesece pred iztekom
pogodbe.
5. Rok za oddajo vlog in način prijave
Ponudniki morajo svoje ponudbe za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah in objektih v lasti
Občine Litija predložiti do ponedeljka, 5. 1.
2009, osebno v tajništvo Občine Litija, soba
44 do 12. ure ali po pošti kot priporočeno
pošiljko najpozneje do 5. 1. 2009 (datum
poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Vse nepravočasno predložene ponudbe
bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis – oglaševanje«.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
vlog,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
6. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis
bo izvedla pristojna komisija po preteku
roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo
javno.
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Po pregledu vlog bo komisija ponudnike
z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. Kolikor v roku 5 dni po prejemu poziva pozvani ponudniki svoje vloge ne bodo
ustrezno dopolnili, bo vloga zavržena kot
nepopolna.
7. Izid poziva: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15
dni od odpiranja ponudb oziroma po roku
za dopolnitev vlog. Ponudniki bodo prejeli
odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika
na predmetnem javnem razpisu, kateri bo
hkrati pozvan k podpisu pogodbe.
8. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na spletni strani
Občine Litija www.litija.si.
Prijavitelji lahko dobijo dodatne pisne informacije na pisna vprašanja, poslana do
22. 12. 2008. Odgovorni osebi za posredovanje informacij sta Blaž Zarnik in Mario Japić, na tel. 01/896-34-50 ali 01/896-34-65.
Občina Litija
Št. 610/2008-416-2398
Ob-9868/08
Občina Ljutomer na podlagi 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1
in 56/08), 5. člena Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture
v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine
Ljutomer, št. 8/04) ter Sklepa župana številka 610/2008-416-2397 z dne, 11. 11. 2008
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnih programov
in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Ljutomer za leto 2009
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2009.
2. Na razpis se lahko prijavijo društva,
skupine ali posameznik, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine
Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo
zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne
dejavnosti, da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in je
izvedba programa primerljiva s povprečno
kakovostjo v dejavnosti.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v vložišču Občine Ljutomer, Vra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zova ulica 1, soba 108, od dneva objave
javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav, vsak dan v času uradnih ur oziroma na spletni strani Občine Ljutomer www.
obcinaljutomer.si.
4. Občina bo sofinancirala naslednja področja:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih v višini 60%,
– prostočasne kulturne aktivnosti, kot so
sodelovanje na območnih, medobmočnih in
državnih srečanjih v višini 10%,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v višini
10%,
– delovanje v evropskem merilu v višini
5%,
– uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu v višini 3%,
– realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in
izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5%,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5%,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost v višini 2%.
Podrobneje so kriteriji in merila opredeljena v pravilniku.
5. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 31. januar 2009 na
naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo do
tega dne oddati v vložišču Občine Ljutomer,
soba številka 108, v času uradnih ur. Prijava
mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
letnih programov in dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto
2009.« Na hrbtni strani mora biti napisan
naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki
bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2009 znaša 22.525,00 €.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po
izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna oseba Renata Zrinski, tel.
02/584-90-63.
Občina Ljutomer
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Javne dražbe
Št. 478-104/2008-1508
Ob-9828/08
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07) ter
občinskega Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja za leto 2008, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
v njeni lasti
1. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini
2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša:
1. Štirisobno stanovanje št. 2 (2. E) na
naslovu TZO 10 (1081. ES), 1. nadstropje,
parc. št. 1213/2, podvložek št. 2803/2, k.o.
Kočevje.
Izmera: 82,96 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostav
ljena.
Izklicna cena: 85.449,00 EUR.
2. Trisobno stanovanje št. 5 (5. E) na
naslovu TZO 10 (1081. ES), 2. nadstropje,
parc. št. 1213/2, podvložek št. 2803/5, k.o.
Kočevje.
Izmera: 68,56 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostav
ljena.
Izklicna cena: 69.246,00 EUR.
3. Štirisobno stanovanje št. 3 (3. E) na
naslovu TZO 12c (1086. ES), stanovanje
se nahaja v dveh etažah – nadstropju in
mansardi, parc. št. 1210/2, podvložek št.
1896/14, k.o. Kočevje.
Izmera: 111,20 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostav
ljena.
Izklicna cena: 108.976,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje št. 4 na naslovu
TZO 54 v Kočevju, 1. nadstropje, parc. št.
1749/1, k.o. Kočevje.
Izmera: stanovanje 59,82 m2; drvarnica
8,96 m2.
Lastnosti: etažna lastnina še ni vzpostavljena, stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas.
Izklicna cena: 22.006,00 EUR.
5. Enosobno stanovanje št. 3 na naslovu
TZO 54 v Kočevju, 1. nadstropje, parc. št.
1749/1, k.o. Kočevje.
Izmera: stanovanje 26,86 m2; drvarnica
9,33 m2.
Lastnosti: etažna lastnina še ni vzpostavljena.
Izklicna cena: 8.683,00 EUR.
B) Stavbna zemljišča
1. parcela št. 494/6, k.o. Željne, nezazidano stavbno zemljišče površine 889 m2.
Izklicna cena: 20.802,6 EUR z vključenim DDV.
2. parcela št. 459/8, k.o. Koblarji, nezazidano stavbno zemljišče površine 473 m2.
Izklicna cena: 10.784,0 EUR z vključenim DDV.
3. parcela št. 685, k.o. Željne, nezazidano stavbno zemljišče površine 1229 m2 ter

parcela št. 686/2 k.o. Željne, nezazidano
stavbno zemljišče površine 170 m2.
Izklicna cena: 30.218,4 EUR z vključenim DDV.
C) Ustanovitev stavbne pravice
Predmet javne dražbe je ustanovitev
stavbne pravice na spodaj navedeni parceli, ki v naravi predstavlja gozdarsko kočo
s pripadajočim dvoriščem.
Stavbna pravica obsega celotno parcelo.
Ustanovi se za dobo 20 let od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja se stavbna
pravica bodisi podaljša bodisi se pridobitelju
povrne tedanjo vrednost koče, kakor jo oceni pooblaščeni sodni cenilec.
Pridobitelj stavbne pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5% od izklicne cene
posamezne nepremičnine (gozdarske koče
s pripadajočim zemljiščem).
Ostali pogodbeni pogoji so razvidni iz
osnutka pogodbe, ki ga lahko pridobi vsaka
zainteresirana oseba.
Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je pridobitelj dolžan plačati davek
na promet nepremičnin v višini 2% od pogodbene vrednosti (tj. od cene, dosežene
na javni dražbi).
a) koča »Na gredah«, parc. št. 137/2,
k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2.
Izklicna cena: 10.143,00 EUR.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v petek,
19. 12. 2008, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke
tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do četrtka, 18. 12. 2008, do
13. ure, osebno v vložišče ali priporočeno
po pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št.
01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo
mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje, stavbno zemljišče, stavbna pravica)«
(vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira).
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi pove-

zane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
torej dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja, da
ima oseba (fizična ali pravna) poravnane
vse obveznosti do Občine Kočevje,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe in osnutkom pogodbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga lahko pridobi v vložišču Občine Kočevje, ali na svoji
lastni listini.
Podatke oziroma potrdila je potrebno
predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do četrtka,
18. 12. 2008, do 13. ure, osebno v vložišče
ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi
Najnižji znesek višanja izklicne cene na
javni dražbi znaša za:
– stanovanja 500,00 EUR,
– stavbna zemljišča 300,00 EUR,
– stavbno pravico 300,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
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glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana
cena,
– ugovore na postopek javne dražbe, ki
jih osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je
možno podati le do sklenitve zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni od sklenitve pogodbe in sicer na račun
Občine Kočevje št. 01248-0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
7. Drugo
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na
Občini Kočevje pri Damirju Marinču, tel.
01/89-38-245 ali direktorju občinske uprave
Janku Kaliniču, tel. 01/89-38-208 ali GSM
041/406-183, v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na
lastnih listinah) ter vzorec prodajne pogodbe
oziroma pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je možno pridobiti na vložišču Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo)
vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah
od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem
se v takem primeru povrnejo izkazani stroški
za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Kočevje
Št. 476-1/2008
Ob-9847/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO)
in 40. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
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države in občin (Uradni list RS, št. 123/03)
in sprejetega programa prodaje finančnega
premoženja, objavlja
javno dražbo
za prodajo finančnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je: delnice
družbe Cestno podjetje Ljubljana, družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana, ki zajema
37 prednostnih delnic oznake CLPG in 7063
rednih delnic oznake CLPR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja finančnega premoženja.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: za delnice, ki so predmet prodaje je izklicna cena 327.748,00 EUR, dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 10.000
EUR, kar je najnižji znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 30. 12. 2008 v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 10.
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 29. 12. 2008
do 12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
29. 12. 2008 do 10. ure, vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Občine Litija št. 01260-0100002491,
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo
za finančno premoženje«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za premoženje, ki je predmet razpisa javne
dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe
in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija na
tel. 01/89-63-458 ali 01/89-63-434 ali na
e – naslovu: manja.sarbek@litija.si ali jasna.tusar@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta
– za fizične osebe,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe ali identifikacijsko številko za DDV
za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku
ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti
ali pri notarju. Organizator bo pravočasno
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom
dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno,
to je do vključno 29. 12. 2008 do 12. ure,
prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, premoženje ni prodano, če
eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe).
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
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Razpisi delovnih mest
Su 20/2008-14
Ob-9829/08
Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
63/07 s spremembami, v nadaljevanju ZJU)
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta za nedoločen čas
višji pravosodni svetovalec (PDI)
– strokovni sodelavec (2 prosti delovni
mesti za nedoločen čas).
Delovno mesto Višji pravosodni svetovalec (PDI) – Strokovni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivu Višji pravosodni svetovalec (PDI)
III, Višji pravosodni svetovalec (PDI) II in
Višji pravosodni svetovalec (PDI) I, izbrana
kandidata bosta naloge opravljala v nazivu
Višji pravosodni svetovalec (PDI) III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč, ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti
delovni mesti morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– izobrazba: univerzitetni diplomirani
pravnik /druga stopnja/ (magister prava ali
magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa),
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit.
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 drugem
delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba
kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti

razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni
v vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se 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) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto Višji pravosodni
svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec'' na
naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi na spletni strani sodišča, oglasni deski sodišča, na oglasni deski Zavoda za zaposlovanje RS in v Uradnem listu Republike
Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljub
ljani, tel. 01/230-89-63 (Turk Lidija).
Rok za prijavo je 22. 12. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-9858/08
Svet Osnovne šole Koprivnica, Koprivnica 2, 8282 Koprivnica, na podlagi 48. in 58.
člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07, uradno prečiščeno besedilo Uradni
list RS, št. 36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 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, dosedanje delovne izkušnje) pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Koprivnica, Koprivnica
2, 8282 Koprivnica, z oznako „Prijava za
razpis za ravnatelja“.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Koprivnica
Št. 110-35/2008
Ob-9877/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-305/2008
Ob-9878/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega to-
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žilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

117 / 12. 12. 2008 /

Stran

3973

Druge objave
Št. 706/08

Ob-9871/08
Popravek
Javni poziv za zbiranje predlogov za promocijo slovenske kulture v tujini v letu 2009
z oznako JPP9-PROMO-2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110 dne 21. 11.
2008, se spremeni tako, da se peta alineja
3. točke glasi:
– da prijavijo projekt z uravnoteženo
finančno zgradbo (odhodki = prihodki,
zaprošena sredstva ne smejo biti višja
od okvirne vrednosti poziva).
Ministrstvo za kulturo
Ob-9865/08
Popravek
V besedilu javnega poziva za zbiranje
predlogov za sofinanciranje realizacije projektov celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov za leto 2009, objavljenem v Uradnem listi RS, št. 103 z dne
30. 10. 2008, je bila ugotovljena napaka,
zato uprava Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada, Milošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo) in skladno s sklepom
uprave z dne 8. 12. 2008, objavlja popravek
besedila:
Besedilo zadnje alineje trinajstega odstavka 3. točke javnega poziva za sofinanciranje realizacije projektov celovečernih
igranih, dokumentarnih in animiranih filmov
za leto 2009, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 103 z dne 30. 10. 2008, se spremeni
in nadomesti z naslednjim:
»pismo o nameri o javnem predvajanju filma v kinematografih v Republiki
Sloveniji kot priporočljiva in ne obvezna
priloga.«
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 47805-64/2006/37
Ob-9848/08
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 27. 11. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 52/6, stavbišče v izmeri
212,00 m², k.o. Primskovo
po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
52/6, stavbišče v izmeri 212,00 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju
pri vl. št. 1617, k. o. Primskovo, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za

ceste. Predmet prodaje je zgolj zemljišče, ki
v naravi predstavlja stavbišče, brez morebitnih stavb, naprav ali druge opreme, ki bi se
nahajala na zemljišču.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 52/6, k.o. Primskovo.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
zemljišča parc. št. 52/6, k.o. Primskovo, je
31.800,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
31.800,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Mestne občine Kranj z dne 30. 9.
2008 opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Mestne občine Kranj, zato bo v postopku javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče
po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika
najprej ponujeno v odkup Mestni občini
Kranj. Če Mestna občina Kranj na predmet
nem zemljišču ne bo uveljavljala predkupne
pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim
ponudnikom,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro,
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni
osebi sta Maruša Klopčič in Maja Gliha,
tel. 01/478-80-14 ali 01/478-80-87. Ogled
zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru
z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 6. 1.
2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19
– vložišče, soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 6. 1. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
47805-64/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 1. 2009, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna poobla-
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stila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 47800-45/2008/3
Ob-9851/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Maistrova 10 (v nadaljevanju:
najemodajalec), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) v povezavi s 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v kompleksu
kulturnega spomenika Dolane – Grad
Borl (EŠD 35) v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb ter ime in sedež upravljavca, če to ni obenem organizator javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Maistrova 10.
2. Opis predmeta
Predmet najema so nepremičnine, ki sodijo v kompleks kulturnega spomenika Dolane – Grad Borl, in sicer:
– 4/3.S, stavbišče v izmeri 3.546 m2,
– 1/7, travnik v izmeri 7.733 m2,
– 1/34, sadovnjak v izmeri 16.820 m2,
– 9, funkcionalni objekt v izmeri 334 m2,
– 4/1.S, stavbišče v izmeri 259 m2,
– 8, gozd v izmeri 4.406 m2, vse k.o. Dolane, vl. št. 259 ter
– 4/2.S, stavbišče v izmeri 108 m2, k.o.
Dolane, vl. št. 305.
Lastnik: Republika Slovenija.
Upravljavec: Ministrstvo za kulturo.
Del nepremičnin, ki so predmet oddaje
v najem, in sicer nepremičnine parc. št. 4/1.
S ter 8, vl. št. 259, k.o. Dolane, je v trenutku objave tega razpisa v najemu oziroma
ima pravico do uporabe najemnik PC Krona
Anica Dernikovič s.p. Najemnik, ki bo izbran
na podlagi tega postopka javnega zbiranja
ponudb, bo te nepremičnine lahko prevzel
v posest najpozneje po izteku najemne pogodbe med PC Krona Anica Dernikovič s.p.
in Ministrstvom za kulturo. Najemna pogodba s PC Anico Dernikovič s.p. je sklenjena
do 31. 5. 2012.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 40 let.
Doba najema začne teči z dnem predaje kulturnega spomenika v posest najemni-
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ka. Ker bo Ministrstvo za kulturo s sredstvi
Evropskega sklada za regionalni razvoj kulturni spomenik pred predajo v posest najemnika obnovilo, pred obnovitvijo pa uporaba
objekta, ki je predmet najema, ne bo mogoča, bo pogodba med Ministrstvom za kulturo
in najemnikom sklenjena z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank, doba najema pa
bo začela teči šele z dnem primopredaje
kulturnega spomenika v posest najemnika.
Ministrstvo za kulturo bo objekt obnovilo najpozneje do 1. 1. 2014.
4. Zavarovanje resnosti ponudbe
Za resnost svoje ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5.000 EUR z veljavnostjo
najmanj dan dlje od dneva, do katerega velja ponudba. Bančna garancija se da v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
Ostala zavarovanja so podrobno opisana
v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji, po katerih zainteresirani sub
jekti pridobivajo podrobnejše informacije
Navodila za pripravo ponudbe ter podrobnejši opis pogojev za najemnika je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo lahko
potencialni najemniki dobijo na spletnih straneh Ministrstva za kulturo www.mk.gov.si.
Prevzem dokumentacije je brezplačen.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
tudi pri: vid.klancar@gov.si.
Ogled nepremičnin, ki se oddajo v najem, je obvezen za vse potencialne najemnike. Najemodajalec bo organiziral ogled
za vse ponudnike dne 7. 1. 2009 ob 11. uri,
na lokaciji Grad Borl, Dolane 1. Za potencialne najemnike, ki se iz objektivnih razlogov
tega dne ogleda ne bodo mogli udeležiti, bo
najemodajalec naknadno organiziral dodaten ogled.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
zainteresirani subjekt predložiti ponudbo
oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, in navedba, ali se bodo po prejemu
ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Najemodajalec si pridržuje pravico po pridobitvi ponudb s potencialnimi najemniki izvesti še dodatna pogajanja. Najemodajalec
si pridržuje pravico, da z nobenim izmed
prijavljenih najemnikov ne sklene najemne
pogodbe.
7. Morebitne omejitve upravljavca v zvezi s postopkom oddaje v najem
Ker ima obstoječi najemnik PC Krona
Anica Dernikovič s.p. v XIII. členu pogodbe
o oddaji poslovnega prostora v najem dogovorjeno prednostno pravico do najema po
izteku najemne pogodbe, bo Ministrstvo za
kulturo potem, ko bodo v postopku javnega
zbiranja ponudb znani pogoji najema najugodnejšega ponudnika, zaradi spoštovanja
te prednostne pravice kulturni spomenik ponudilo v najem najemniku PC Krona Anica
Dernikovič s.p. pod enakimi pogoji, kot jih je
ponudil najugodnejši ponudnik.
Kolikor bo najemnik PC Krona Anica
Dernikovič s.p. izkoristil svojo prednostno
pravico pri najemu in ponudil najem pod
enakimi pogoji kot najugodnejši ponudnik,
bo Ministrstvo za kulturo najemno pogodbo
za celoten kulturni spomenik sklenilo s PC
Krona Anica Dernikovič s.p. Kolikor najemnik PC Krona Anica Dernikovič s.p. svoje
pogodbene prednostne pravice pri najemu
ne bo izkoristil, bo Ministrstvo za kulturo
pogodbo sklenilo s ponudnikom, ki je v postopku javnega zbiranja ponudb oddal najugodnejšo ponudbo.

Drugih omejitev, razen tistih, ki so razvidne še iz razpisne dokumentacije, ni.
8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina (deloma ali v celoti) se izrazi v obliki investicijskih vlaganj v obnovo
kulturnega spomenika. Obdobje najema se
razdeli v osem faz, vsaka od faz traja 5 let.
V celotnem obdobju najema mora najemnik
v obnovo gradu vložiti najmanj znesek, za
katerega se je zavezal s svojim razvojnim
programom in načrtom investicij.
Vlaganja potekajo v skladu s terminskim
načrtom in predvidenimi stroški investicij,
kot ga predloži najemnik.
Roki za izvedbo investicij po terminskem
načrtu so bistvena sestavina pogodbe.
Kolikor stroški investicij ne bodo dosegli
zneska celotne najemnine za obdobje 40
let, se razlika do polnega zneska najemnine
preračuna v letne obroke najemnine. Letni
obroki najemnine se vsako leto uskladijo
s povprečnim letnim indeksom inflacije iz
preteklega leta.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki
na predpisanih obrazcih iz dokumentacije.
Ponudbe se lahko oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno pri vložišču na
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki
bodo prispele (ne glede na pravila poštnega
teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno
dne 2. 2. 2009 do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 2.
2009 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, velika
sejna soba v II. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji predložiti na vpogled
dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni
organ.
11. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 120 dni od dneva, ki je določen kot
skrajni rok za predložitev ponudb.
12. Kontaktne osebe: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Vid Klančar, vid.klancar@gov.si.
13. Morebitni drugi pogoji
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak najemnik:
1. Najemnik je lahko pravna oseba, samostojni podjetnik ali samostojni ustvarjalec
na področju kulture. Najemnik mora biti bodisi ustrezno registriran za opravljanje kulturne, izobraževalne, gostinske, turistične,
kongresne, hotelirske ali športne dejavnosti
po standardni klasifikaciji dejavnosti bodisi
vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi
pri Ministrstvu RS za kulturo ali v podobno
evidenco, ki jo vodi druga država.
Dokazilo: izpisek iz sodnega registra ali
izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izpisek iz razvida samozaposlenih v kulturi,
izpisek iz evidence, ki jo vodi tuja država.
Na razpis se kot potencialni najemnik
lahko prijavi tudi fizična oseba, ki v trenutku prijave še ni registrirana za opravljanje
dejavnosti, vendar bo morala najpozneje
do podpisa najemne pogodbe z najemodajalcem izkazati izpolnjevanje pogoja iz te
točke.
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2. Najemnik v zadnjih petih letih pred
objavo tega obvestila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva
dejanja hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanja
daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja
podkupnine, jemanja podkupnine (velja za
fizične osebe), sprejemanja daril za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne
goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila,
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
skupnosti, pranje denarja, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba,
s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave.
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje.
3. Najemnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem.
Dokazilo: izjava najemnika.
4. Kolikor je najemnik pravna oseba,
družbeniki ter zakoniti zastopniki pravne
osebe ne smejo:
– biti v zadnjih petih letih pred objavo
tega obvestila pravnomočno obsojeni za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva dejanja
hudodelskega združevanja, sprejemanja
podkupnine pri volitvah (velja za fizične
osebe), nedovoljenega sprejemanja daril,
nedovoljenega dajanja daril, dajanja podkupnine, jemanja podkupnine (velja za fizične osebe), sprejemanja daril za nezakonito
posredovanje, dajanja daril za nezakonito
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posredovanje, goljufije, poslovne goljufije,
preslepitve pri pridobitvi posojila, ugodnosti
in zatajitev finančnih obveznosti, goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
pranje denarja, oziroma mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero je
najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave,
– biti v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem.
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, ter izjava družbenika oziroma zakonitega zastopnika.
5. Zoper najemnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen
ali posledica je prenehanje najemnikovega
poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež (velja samo za pravne osebe
in samostojne podjetnike).
Dokazilo: potrdilo sodišča ali drugega
pristojnega organa države, v kateri ima najemnik sedež.
6. Najemnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če
ima najemnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: potrdilo davčnega ali drugega
pristojnega organa države, kjer ima najemnik
sedež, da je najemnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Najemnik s sedežem v tujini mora predložiti še
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
7. Najemnik mora biti sposoben zagotoviti ustrezen kader z referencami na podro-
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čju dejavnosti, ki jo v skladu s predloženim
razvojnim programom namerava opravljati
v najetem objektu (kulturne, izobraževalne,
gostinske, turistične, kongresne, hotelirske
ali športne dejavnosti).
Dokazilo: izjava najemnika skupaj s seznamom zaposlenih s podatki o njihovi strokovni izobrazbi, letih delovnih izkušenj in
strokovnimi referencami.
8. Najemnik mora zagotoviti, da bo
z opravljanjem dejavnosti, ki jo v skladu
s predloženim razvojnim programom namerava opravljati v najetem objektu (kulturne,
izobraževalne, gostinske, turistične, kongresne, hotelirske ali športne dejavnosti),
ustvaril v roku 1 leta od prevzema objekta
v posest najmanj 3 nova delovna mesta, na
katerih bo zaposloval najmanj do leta 2020.
Najemnik se lahko v svoji ponudbi zaveže,
da bo ustvaril večje število delovnih mest.
V primeru, da najemnik te obveznosti ne
izpolni, ima najemodajalec pravico unovčiti bančno garancijo za zavarovanje dobre
izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpovedati pogodbo.
Dokazilo: izjava najemnika.
9. Najemnik bo moral zagotoviti, da bo
v roku 1 leta od prevzema objekta v posest
povečeval število obiskovalcev za 5.000 in
tak obisk ohranjal najmanj do leta 2020.
V primeru, da najemnik te obveznosti ne
izpolni, ima najemodajalec pravico unovčiti
bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpovedati pogodbo.
Dokazilo: izjava najemnika.
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Najemodajalec bo predmetne nepremičnine oddal najboljšemu ponudniku na podlagi naslednjih meril:

Višina najemnine:

90 točk

Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval višino najemnine, ki jo bo najemnik ponudil za celotno obdobje najema. Najemnik, ki bo ponudil najvišji znesek vlaganj, bo dobil največje število točk, ostali pa sorazmerno manj po
naslednji formuli:
Število prejetih točk = (znesek najemnine ocenjevana / znesek najemnine max) * 90
znesek najemnine ocenjevana = znesek najemnine iz ponudbe, ki se v konkretnem primeru ocenjuje
znesek najemnine max = znesek ponujene najemnine (v primerjavi z vsemi ponudbami)
2.

Število novih zaposlitev

7 točk

Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval število novih zaposlitev, ki jih bo najemnik ustvaril z opravljanjem
dejavnosti v najetih prostorih. Najemnik mora kot pogoj z opravljanjem dejavnosti v najetih prostorih ustvariti
najmanj tri nove zaposlitve, in sicer v roku 1 leta od prevzema objekta v posest in jih mora zagotavljati do konca
leta 2020. Vsaka dodatna zaposlitev pa se ocenjuje na podlagi tega merila. V primeru, da najemnik te obveznosti
ne izpolni, ima najemodajalec pravico unovčiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpovedati pogodbo.
Najemnik, ki bo zagotovil največ zaposlitev, bo dobil največje število točk, ostali pa sorazmerno manj po naslednji
formuli:
Število prejetih točk = ((št. zaposlenih – 3)ocenjevana / (št. zaposlenih – 3) max) * 7
(št. zaposlenih – 3) ocenjevana = število zaposlenih iz ponudbe, ki se v konkretnem primeru ocenjuje
(št. zaposlenih – 3) max = število zaposlenih iz ponudbe, ki je ponudila največje število dodatnih zaposlitev (v primerjavi z vsemi ponudbami)
3.

Povečanje števila obiskovalcev
Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval predviden odstotek povečanja števila obiskovalcev Gradu Borl, v roku
1 leta po prevzemu objekta v posest.
Najemnik mora zagotoviti, da se število obiskovalcev poveča za najmanj 5.000 obiskovalcev in tak trend ohraniti
najmanj do leta 2020.

3 točke
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Točke se razdelijo na naslednji način:
Presežek*

Število točk

Do 1.000 obiskovalcev

0,5

Od 1.001 do 5.000 obiskovalcev

1

Od 5.001 do 10.000 obiskovalcev

2

10.001 ali več obiskovalcev

3

* Kot presežek se šteje le številka, ki presega število 5.000 obiskovalcev letno. Npr. ponudnik, ki jamči, da bo z opravljanjem dejavnosti
povečal obisk za 8.000 obiskovalcev, doseže presežek 3.000 ter dobi
1 točko. 13. Druga opozorila najemodajalca

Vlada RS ali predstojnik najemodajalca
lahko postopek oddaje nepremičnin v najem kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi, sodelujoči ali potencialni sodelujoči pa se odpovedujejo pravici do povrnitve
stroškov (razen stroškov, ki so jih ponudniki
imeli za prevzem razpisne dokumentacije).
Najemna pogodba bo natančno opredelila razloge, zaradi katerih lahko najemodajalec odpove najemno pogodbo.
Ministrstvo za kulturo
Ob-9862/08
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01), 4. člena
Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), četrtega odstavka 1. člena in tretjega odstavka 5. člena Splošnih pogojev
poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št.
69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr. in 134/06),
101. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) ter Pravilnika
o merilih in kriterijih za izbor projektov in
programov (Uradni list RS, št. 16/05), Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad
objavlja
javni poziv
za sofinanciranje povečav celovečernih
filmov za leto 2009
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je:
sofinanciranje povečav filmov za leto 2009.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
160.000,00 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva
Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Filmski sklad) na tem javnem
pozivu se lahko v skladu s pogoji poziva
potegujejo pravne in fizične osebe (t.i. predlagatelji), ki:
– imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji, kar se izkazuje z izpiskom
iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali veljavnim osebnim dokumentom;
– so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti, kar se izkazuje z zgodovinskim izpiskom iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES;

– imajo na dan prijave na javni poziv
izpolnjene vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada in Filmskega
studia Viba film Ljubljana, kar se izkazuje
s podpisano izjavo predlagatelja, ki je sestavni del dokumentacije tega poziva, pri
čemer si Filmski sklad pridržuje pravico po
uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih obveznosti predlagatelja.
Predlagatelj lahko na pozivu kandidira
s projektom povečave filmskega projekta,
posnetega v slovenskem jeziku, ki ga ni sofinanciral Filmski sklad in ki ni nastal v večinski koprodukciji z Radiotelevizijo Slovenija.
Predlagatelj lahko kandidira le s projektom,
ki je dokončan ali v zaključni fazi post produkcije, kar pomeni, da je projekt že dokončno zmontiran, vključno z začetnimi in
končnimi napisi, da vsebuje končne dialoge,
šume in filmsko glasbo. Sam zvočni miks je
lahko informativen, mora pa odražati končno
zvočno podobo.
Filmski sklad bo sofinanciral stroške povečave projekta, ki vključujejo prenos filma
z DV oziroma HD formata na 35 mm filmski
trak.
Predlagani projekt ne sme biti namenjen
marketingu in/ali ekonomski propagandi in
mora biti izveden v letu 2009.
Predlagatelj projekta mora biti večinski
producent. V primeru, da je predlagatelj
manjšinski producent, mora k vlogi priložiti
pisno izjavo večinskega producenta (podpisano in žigosano s strani pooblaščenega
zastopnika večinskega producenta), da se
le-ta strinja z vložitvijo vloge na javni poziv
in soglaša s pogoji javnega poziva.
Na javnem pozivu lahko kandidira in pridobi sredstva slovenski producent za projekt, ki bo primarno šel v kinematografsko
distribucijo in bo šele nato predvajan v okviru programske sheme izdajateljev televizijskih medijev ali izdan in distribuiran na DVD
ali VHS nosilcih v Republiki Sloveniji.
Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
pozivu za sredstva Filmskega sklada.
Predlagatelj lahko kandidira za sredstva
s projektom, ki je že kandidiral za sredstva
Filmskega sklada, pa ni bil izbran v sofinanciranje, ne glede na to, kdo ga je predlagal
in pod kakšnim naslovom. V tem primeru
mora predlagatelj pisno obrazložiti spremembe projekta glede na prvo prijavo na
natečaj Filmskega sklada. Če je bilo sofinanciranje razvoja projekta že dvakrat zavrnjeno, ga lahko Filmski sklad na tem javnem
pozivu zavrne brez obrazložitve.
Predlagatelj je ob prijavi projekta dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku:
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja izpolnjeni, podpisani in žigosani prijavni obrazec;
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja ali druge predvidene osebe
izpolnjene, podpisane in žigosane obvezne
izjave;
– zgodovinski izpisek iz sodnega registra
ali javnopravne evidence AJPES ali drugega javnega registra, iz katerega so razvidni
podatki o sedežu, registraciji dejavnosti in
zakonitih oziroma pooblaščenih zastopnikih
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predlagatelja (izpisek ne sme biti na dan
prijave starejši od 3 mesecev);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče (obvezen samo za fizične osebe);
– obrazec BON-1/P (za gospodarske
družbe), oziroma podatki iz bilance uspeha
in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki
jih potrdi pooblaščena oseba (za samostojne podjetnike, zavode);
– potrdilo banke, ki vodi predlagateljev
transakcijski račun, da ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo ne sme biti na
dan prijave starejše od 2 mesecev);
– predračun povečave projekta, izdan
s strani ponudnika(ov) storitev;
– terminski načrt povečave projekta
z opredelitvijo posameznih del v okviru povečave;
– 4 x DVD s posnetim filmom;
– sinopsis projekta (1–2 strani);
– režijska vizija (do 2 strani; stil, struktura, vizualni elementi);
– biografija producenta z referencami in
dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov (kinematografska
in televizijska distribucija), potrjenimi s strani
distributerjev.
– biografija režiserja(ev) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– navedba soavtorjev filma (avtor priredbe, pisec scenarija, avtor dialogov, direktor fotografije, glavni režiser, skladatelj
filmske glasbe in glavni animator pri animiranih filmih) in dokazila o urejenosti materialne avtorske pravice s soavtorji, da gre
film lahko v kinematografsko distribucijo
((pred)pogodbe, izjave o prenosu materialne avtorske pravice, potrdila o plačilu avtorskega honorarja ipd.),
– (pred)odkupne
pogodbe
ali
(pred)pogodbe s prodajnimi agenti, distributerji za kinematografsko distribucijo in TV hišami v Republiki Sloveniji in EU ali drugje;
– ocena producenta o potencialnem obisku v kinematografih v Republiki Sloveniji
(1 stran).
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv
se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje
javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog
pogodbe o sofinanciranju.
4. Posredovanje vlog
Predlagatelji lahko na javnem pozivu sodelujejo z neomejenim številom projektov,
pri čemer vsak posamezni projekt predstavlja posebno, ločeno vlogo in mora biti kot
takšen oddan v posebni ovojnici, ločen od
ostalih projektov, s katerimi predlagatelj kandidira na pozivu.

Št.

Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in
žigosana s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako
pravilno ter v celoti izpolnjeni.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljub
ljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni poziv za sofinanciranje
povečav celovečernih filmov za leto 2009
do 21. 11. 2009, oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba predlagatelja projekta: ime in naslov predlagatelja.
Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki:
– ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo
vložene po datumu 21. 11. 2009, oziroma
bodo po tem datumu oddane na pošti kot
priporočena pošiljka);
– jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j.
če na dokumentih, kjer je to z besedilom poziva zahtevano, ne bo podpisan pooblaščeni
zastopnik predlagatelja ali bo vlogo vložila
oseba, ki nima sedeža oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji ali ni v Republiki
Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
ali nima na dan prijave na poziv izpolnjenih
vseh pogodbenih in finančnih obveznosti do
Filmskega sklada in Filmskega studia Viba
film Ljubljana);
– bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane,
sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahtevami poziva, oziroma ne bodo vsebovale
vseh predpisanih dokumentov in prilog ali
bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami
poziva).
5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo.
Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in
odprl pristojni uslužbenec Filmskega sklada
glede na vrstni red njihovega prispetja. Po
vrstnem redu prispetja bodo vloge obravnavale tudi strokovno – programska komisija,
strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale tudi ustreznost finančnega načrta projekta in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada.
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezni
kriterij.
Pri ocenjevanju projektov bo Filmski
sklad upošteval naslednje kriterije:
– umetniška vrednost filma – do
50 točk,
– tržni potencial filma v Republiki Sloveniji – do 20 točk,
– promocijski potencial filma – do
20 točk,
– produkcijsko – tehnična kvaliteta filma
– do 10 točk.
Ocena vrednosti povečave: maksimalno
dosegljivo število 100 točk.
Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk
oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Film-
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ski sklad v skladu s predpisi sofinancira na
podlagi drugih javnih natečajev ali na drugih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski
sklad skladno s svojim poslanstvom sploh
ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega
javnega poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni z najmanj 65 točkami
po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpoložljivih
sredstev Filmskega sklada.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Filmski sklad dodelil posameznemu projektu, je
40.000 EUR. Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana
v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2009.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1
leto od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma do
zaključka javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so:
Prvo zasedanje strokovno – programske
komisije bo potekalo dne 19. 1. 2009. Na
njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na
Filmski sklad prispele najkasneje do dne
12. 1. 2009.
Drugo zasedanje strokovno-programske
komisije bo potekalo dne 22. 6. 2009. Na
njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na
Filmski sklad prispele najkasneje do dne
15. 6. 2009.
Tretje zasedanje strokovno-programske
komisije bo potekalo dne 27. 11. 2009. Na
njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na
Filmski sklad prispele najkasneje do dne
21. 11. 2009.
7. Sklenitev pogodbe: filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega
javnega poziva sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo sklenjena predvidoma
v roku 30 dni po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer si Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti odločbo v delu, ki se nanaša
na dodelitev sredstev, če se po sprejetju
v sofinanciranje ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi za sofinanciranje projekta.
8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel.
01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-9863/08
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01), 4. člena
Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), četrtega odstavka 1. člena Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr.
in 134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
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koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št.
135/04), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
koprodukcijskih projektov za leto 2009
– umetniške in finančne koprodukcije
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je
zbiranje predlogov za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto 2009 – umetniških in finančnih koprodukcij.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj: 280.000,00 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Filmski sklad) na tem javnem
pozivu se lahko v skladu s pogoji poziva
potegujejo pravne in fizične osebe (t.i. predlagatelji), ki:
– imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji, kar se izkazuje z izpiskom
iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali veljavnim osebnim dokumentom;
– so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti, kar se izkazuje z zgodovinskim izpiskom iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES;
– imajo na dan prijave na javni poziv
izpolnjene vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada ter Filmskega
studia Viba film Ljubljana, kar se izkazuje
s podpisano izjavo predlagatelja, ki je sestavni del dokumentacije tega poziva, pri
čemer si Filmski sklad pridržuje pravico po
uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih obveznosti predlagatelja.
Za sofinanciranje projektov lahko kandidira in pridobi sredstva slovenski producent
s projektom finančne ali umetniške koprodukcije. »Umetniška koprodukcija« je koprodukcija, pri kateri je poudarjena vloga
slovenskih avtorjev in soavtorjev oziroma
umetnikov pri predlaganem projektu. »Finančna koprodukcija« je koprodukcija, pri
kateri je poudarjen poslovno – tržni razvoj
filmske industrije Republike Slovenije pri posameznem projektu. Producent se na podlagi lastne presoje odloči, ali bo projekt prijavil
kot umetniško koprodukcijo ali finančno koprodukcijo. Producent lahko prijavi:
– največ dva projekta »umetniške koprodukcije« ali
– največ dva projekta »finančne koprodukcije« ali
– en projekt »umetniške koprodukcije« in
en projekt »finančne koprodukcije«.
Če producent prijavi več projektov, oziroma prijavi projekte v nasprotju s prejšnjim
stavkom, pristojna oseba za odpiranje zavrže kasneje odprte vloge, ki presegajo cenzus prejšnjega stavka.
Za sofinanciranje »finančne koprodukcije« ali »umetniške koprodukcije« lahko
kandidira projekt, kjer bosta udeležena najmanj dva producenta s sedežem v različnih
državah, od katerih mora biti eden slovenski producent. Za sofinanciranje koprodukcijskih projektov lahko kandidira in pridobi
finančna sredstva projekt, v katerem skupni
slovenski delež dosega minimalno 10% in
maksimalno 49,99% pri multilateralnih koprodukcijah in najmanj 20% in maksimalno
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49,99% pri bilateralnih koprodukcijah v predloženi finančni konstrukciji projekta in zaključeni finančni konstrukciji projekta.
Za sofinanciranje koprodukcijskih projektov lahko kandidira samo projekt, katerega
slovenski producent bo zagotovil porabo
produkcijskih sredstev v Republiki Sloveniji
v višini dodeljenih sredstev s strani Filmskega sklada.
Financiranje koprodukcijskega projekta
pomeni financiranje realizacije filmskega
projekta, ki obsega produkcijo filma, ki se
začne s prvim snemalnim dnem, post produkcijo filma, ki se konča z izdelavo finalne
kopije filma in drugih ustreznih materialov za
predvajanje, festivalsko promocijo ter kinematografsko distribucijo filma.
Filmski sklad ne bo financiral stroškov
dela na scenariju in/ali razvoju projekta, če
je razvoj scenarija in/ali razvoj projekta že
financiral na podlagi drugega javnega natečaja, ne glede na to, ali je sredstva za razvoj
scenarija oziroma razvoj projekta pridobila
druga oseba in ali je scenarij oziroma projekt pridobil sredstva Filmskega sklada pod
drugim naslovom. Filmski sklad prav tako
ne bo financiral tistih stroškov dela na scenariju, razvoju in realizaciji projekta, ki so
financirani na drugi pravni podlagi ali s strani
drugega financerja.
Predlagani projekt ne sme biti namenjen
marketingu in/ali ekonomski propagandi in
mora biti izveden v letu 2009/2010.
Predlagatelj ne sme kandidirati s projekti
očitno pornografske narave, s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti, ki očitno
žalijo človeško dostojanstvo.
Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
Predlagatelj lahko kandidira za sredstva
s projektom, ki je že kandidiral za sredstva
Filmskega sklada, pa ni bil izbran v sofinanciranje, ne glede na to, kdo ga je predlagal
in pod kakšnim naslovom. V tem primeru
mora predlagatelj pisno obrazložiti spremembe projekta glede na prvo prijavo na
natečaj Filmskega sklada. Če je bilo sofinanciranje projekta že dvakrat zavrnjeno, ga
lahko Filmski sklad na tem javnem pozivu
zavrne brez obrazložitve.
Predlagatelj je ob prijavi projekta »Umetniška koprodukcija« in »Finančna koprodukcija« dolžan predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku ali
v overjenem prevodu v slovenski jezik:
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja izpolnjeni, podpisani in žigosani prijavni obrazec;
– s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja ali druge predvidene osebe
izpolnjene, podpisane in žigosane obvezne
izjave;
– zgodovinski izpisek iz sodnega registra
ali javnopravne evidence AJPES ali drugega javnega registra, iz katerega so razvidni
podatki o sedežu, registraciji dejavnosti in
zakonitih oziroma pooblaščenih zastopnikih
predlagatelja (izpisek ne sme biti na dan
prijave starejši od 3 mesecev);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče (obvezen samo za fizične osebe);

– obrazec BON-1/P (za gospodarske
družbe), oziroma podatki iz bilance uspeha
in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki
jih potrdi pooblaščena oseba (za samostojne podjetnike, zavode);
– potrdilo banke, ki vodi predlagateljev
transakcijski račun, da ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo ne sme biti na
dan prijave starejše od 2 mesecev);
– bančno potrdilo o solventnosti glavnega producenta;
– finančni načrt projekta z natančno
opredelitvijo deležev producentov ter financerjev in dokazili o višini vloženih sredstev
(pisma o potrditvi, (pred)pogodbe, odločbe)
– finančni načrt mora vsebovati tudi stroške
izdelave 3 filmskih kopij za predvajanje, od
katerih bo 1 kopija pripadla Filmskemu arhivu RS, 1 kopija Filmskemu skladu, 1 kopija
pa bo last producenta;
– načrt promocije filma (zlasti z navedbo
festivalov in ostalih prireditev, kjer se projekt
namerava prijaviti oziroma predstaviti glede
na svojo vsebinsko naravo);
– načrt kinematografske distribucije filma
v Republiki Sloveniji (zlasti opredelitev načina plasmaja filma z izdelavo za to potrebnih
materialov);
– ocena producenta o predvidenem prihodku od eksploatacije filma v Republiki
Sloveniji in tujini (1 stran);
– terminski načrt projekta z opredelitvijo
števila snemalnih dni v Republiki Sloveniji
ter poteka produkcije, post produkcije, festivalske promocije in kinematografske distribucije filma;
– sinopsis (1–2 strani);
– treatment (do 15 strani; ideja projekta
in jasen povzetek zgodbe; krajši opis glavnih likov);
– scenarij (najmanj 50 strani);
– režijska vizija (do 2 strani; stil, struktura, vizualni elementi);
– snemalna knjiga;
– storyboard (obvezen samo za animirane filme);
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani projekti, udeležba in nagrade na festivalih);
– avtorske (pred)pogodbe s soavtorji filma (avtor priredbe, pisec scenarija, avtor
dialogov, direktor fotografije, glavni režiser,
skladatelj filmske glasbe in glavni animator
pri animiranih filmih), iz katerih je razviden
prenos materialne avtorske pravice na producenta;
– seznam tehnične ekipe;
– biografija režiserja(ev) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– biografija scenarista(ov) z referencami
(realizirani projekti, udeležba in nagrade na
festivalih);
– biografija slovenskega producenta
z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili
o gledanosti realiziranih filmskih projektov
(kinematografska in televizijska distribucija),
potrjenimi s strani distributerjev;
– biografija glavnega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili
o gledanosti realiziranih filmskih projektov
(kinematografska in televizijska distribucija),
potrjenimi s strani distributerjev;
– opredelitev tehničnih uslug in storitev
s strani ponudnikov;
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– (pred)odkupne pogodbe ali (pred)po
godbe s prodajnimi agenti, distributerji za
kinematografsko distribucijo in TV hišami
v Republiki Sloveniji in EU ali drugje;
– ocena producenta o potencialnem obisku v kinematografih v Republiki Sloveniji
(1 stran).
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv
se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje
javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog
pogodbe o sofinanciranju.
4. Posredovanje vlog
Vsak posamezni projekt, s katerim predlagatelji sodelujejo na pozivu, predstavlja
posebno, ločeno vlogo in mora biti kot takšen biti oddan v posebni ovojnici, ločen
od ostalih projektov, s katerimi predlagatelj
kandidira na pozivu.
Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in
žigosana s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako
pravilno ter v celoti izpolnjeni.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
na naslov Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljub
ljana, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj
– vloga za javni poziv za zbiranje predlogov
za sofinanciranje celovečernih koprodukcijskih projektov za leto 2009 – Umetniška
koprodukcija« ali »Ne odpiraj – vloga za
javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto
2009 – Finančna koprodukcija«, do 21. 11.
2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba prijavitelja: ime in naslov sedeža
pravne osebe.
Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki:
– ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo
vložene po datumu 21. 11. 2009, oziroma
bodo po tem datumu oddane na pošti kot
priporočena pošiljka);
– jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j.
če na dokumentih, kjer je to z besedilom poziva zahtevano, ne bo podpisan pooblaščeni
zastopnik predlagatelja ali bo vlogo vložila
oseba, ki nima sedeža oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji ali ni v Republiki
Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
ali nima na dan prijave na poziv izpolnjenih
vseh pogodbenih in finančnih obveznosti do
Filmskega sklada ali Filmskega studia Viba
film Ljubljana);
– bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane,
sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahte-
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vami poziva, oziroma ne bodo vsebovale
vseh predpisanih dokumentov in prilog ali
bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami
poziva).
5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo.
Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in odprl pristojni uslužbenec Filmskega
sklada glede na vrstni red njihovega prispetja. Po vrstnem redu prispetja bodo vloge
obravnavale tudi strokovno – programska
komisija, strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale
tudi ustreznost finančnega načrta projekta
in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada.
Pri izboru projektov bo Filmski sklad
upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št.
135/04).
Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezni
kriterij.
5.1 Kriteriji za izbor »umetniške koprodukcije«
Pri ocenjevanju projektov »umetniške
koprodukcije« bosta strokovno – programska komisija in strokovna služba Filmskega
sklada upoštevali naslednje kriterije:
– vsebinska vrednost projekta – do
45 točk,
– angažiranost slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov v koprodukcijskem projektu – do 30 točk,
– strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta – do 10 točk,
– udeležba slovenskih tehničnih delavcev in tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji – do 15 točk,
– promocijski potencial filma – do 5
točk.
Maksimalno število točk strokovno – programske komisije in strokovne službe: 105
točk.
V nadaljnji postopek ocenjevanja uprave se sprejmejo samo tisti projekti, ki imajo
zaključeno finančno konstrukcijo najmanj
v višini 50%, izkazano s predpogodbami
ali pismi o nameri po producentu. Predpogodba ali pismo o nameri morajo izkazovati
višino vloženih sredstev. Projekti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka,
so v postopku vrednotenja s strani uprave
ocenjeni z 0 točkami.
Uprava Filmskega sklada oceni projekt
glede na naslednje kriterije:
– želena udeležba Filmskega sklada
v projektu, navedena v vlogi, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev Filmskega sklada
– do 5 točk,
– pokrivanje vsebinske raznolikosti v slovenski filmski industriji glede na realizirane
projekte preteklih dveh let ter glede na poslovne cilje Filmskega sklada, opredeljene
v poslovnem načrtu ter programskem načrtu
direktorja Filmskega sklada in upoštevaje
različne ciljne skupine občinstva, pokrivanje
žanrske raznolikosti ter raznovrstnost avtorske poetike – do 20 točk,
– uresničevanje strateških povezav nacionalne filmske produkcije – do 5 točk,
– izpolnjevanje kriterijev 15. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada
(slovenski film – v zvezi s 17. alinejo prvega
odstavka drugega člena SPP) – do 5 točk,
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– izpolnjevanje določbe 22. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada
(odstotek porabe sredstev v Republiki Sloveniji) – do 5 točk.
Maksimalno število točk uprave:
40 točk.
Maksimalno skupno število točk za
»umetniške koprodukcije«: 145 točk.
V sofinanciranje je izbran projekt z najmanj 85 točk.
5.2 Kriteriji za izbor »finančne koprodukcije«
Pri ocenjevanju »finančne koprodukcije«
bosta strokovno – programska komisija in
strokovna služba Filmskega sklada upoštevali naslednje kriterije:
– vsebinska vrednost projekta – do
30 točk,
– strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta – do 10 točk,
– število snemalnih dni v Republiki Sloveniji – do 10 točk,
– angažma slovenskih filmskih delavcev
– do 20 točk,
– uporaba tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji – do 10 točk,
– postprodukcija – do 10 točk,
– promocijski potencial filma – do
10 točk.
Maksimalno število točk strokovno – programske komisije in strokovne službe: 100
točk.
V nadaljnji postopek ocenjevanja uprave se sprejmejo samo tisti projekti, ki imajo
zaključeno finančno konstrukcijo najmanj
v višini 50%, izkazano s predpogodbami
ali pismi o nameri po producentu. Predpogodba ali pismo o nameri morajo izkazovati
višino vloženih sredstev. Projekti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka,
so v postopku vrednotenja s strani uprave
ocenjeni z 0 točkami.
Uprava Filmskega sklada oceni projekt
glede na naslednje kriterije:
– želena udeležba Filmskega sklada
v projektu, navedena v vlogi, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev Filmskega sklada
– do 5 točk,
– pokrivanje vsebinske raznolikosti v slovenski filmski industriji glede na realizirane
projekte preteklih dveh let ter glede na poslovne cilje Filmskega sklada, opredeljene
v poslovnem načrtu ter programskem načrtu
direktorja Filmskega sklada in upoštevaje
različne ciljne skupine občinstva, pokrivanje
žanrske raznolikosti ter raznovrstnost avtorske poetike – do 20 točk,
– uresničevanje strateških povezav nacionalne filmske produkcije – do 5 točk,
– izpolnjevanje kriterijev 15. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada
(slovenski film – v zvezi s 17. alinejo prvega
odstavka drugega člena SPP) – do 5 točk,
– izpolnjevanje določbe 22. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada
(odstotek porabe sredstev v Republiki Sloveniji) – do 5 točk.
Maksimalno število točk uprave:
40 točk.
Maksimalno skupno število točk za »finančne koprodukcije«: 140 točk.
V sofinanciranje je izbran projekt z najmanj 80 točk.
Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk
oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Filmski sklad v skladu s predpisi sofinancira na
podlagi drugih javnih natečajev ali na dru-
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gih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski
sklad skladno s svojim poslanstvom sploh
ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega
javnega poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo
v postopku izbire ocenjeni z najmanj 85
točkami (Umetniška koprodukcija) oziroma
80 točkami (Finančna koprodukcija) po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter
ob upoštevanju višine razpoložljivih sredstev Filmskega sklada.
6. Višina in obdobje za porabo dodeljenih sredstev ter čas trajanja poziva
Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Republika Slovenija dodelila posameznemu projektu (sredstva Filmskega sklada in Filmskega
studia Viba film Ljubljana), je 20% vrednosti
predlaganega projekta. Posameznemu projektu se lahko znotraj 20% vrednosti predlaganega projekta dodeli največ 15.000 EUR
za izvedbo festivalske promocije in največ
20.864,63 EUR za izvedbo kinematografske distribucije v Republiki Sloveniji, če bo
projekt realiziran in če bo realiziran v skladu
s prijavljeno vsebino. Natančnejše pogoje
črpanja sredstev za festivalsko promocijo
projekta v tujini in kinematografsko distribucijo v Republiki Sloveniji določa pogodba
o sofinanciranju.
Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana v skladu
s pogodbenimi pogoji in morajo biti porabljena v proračunskih letih 2009/2010.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1
leto od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do porabe sredstev oziroma do
zaključka javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so:
Prvo zasedanje strokovno – programske
komisije bo potekalo dne 19. 1. 2009. Na
njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na
Filmski sklad prispele najkasneje do dne
12. 1. 2009.
Drugo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 22. 6. 2009).
Na njem bodo obravnavane vloge, ki bodo
na Filmski sklad prispele najkasneje do dne
15. 6. 2009.
Tretje zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 27. 11. 2009).
Na njem bodo obravnavane vloge, ki bodo
na Filmski sklad prispele najkasneje do dne
21. 11. 2009.
7. Sklenitev pogodbe: filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega javnega
poziva sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo sklenjena predvidoma v roku 30 dni
po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer
si Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti
odločbo v delu, ki se nanaša na dodelitev
sredstev, če se po sprejetju v sofinanciranje
ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi za
sofinanciranje programa.
8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel.
01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-9864/08
Na podlagi 5. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
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št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01), 4. člena
Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), četrtega odstavka 1. člena ter 43.
člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04,
16/04, 95/04 – popr. in 134/06), 101. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Pravilnika o merilih
in kriterijih za izbor projektov in programov
(Uradni list RS, št. 16/05), Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje akcij izobraževanja
v letu 2009
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je
sofinanciranje akcij izobraževanja v letu
2009.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj: 20.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sredstva Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (v nadaljnjem
besedilu: Filmski sklad) na tem javnem pozivu se lahko v skladu s pogoji poziva potegujejo fizične osebe (t.i. predlagatelji), ki:
– imajo državljanstvo Republike Slovenije, kar izkazujejo z veljavnim osebnim dokumentom;
– imajo na dan prijave na javni poziv
izpolnjene vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada, kar se izkazuje s podpisano izjavo predlagatelja, ki
je sestavni del dokumentacije tega poziva,
pri čemer si Filmski sklad pridržuje pravico
po uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih
obveznosti predlagatelja.
Filmski sklad bo podelil štipendije za izobraževanje s filmskega področja (izobraževanje v tujini, udeležba na specializiranih delavnicah ipd.), ki bo potekalo v letu
2009.
Predlagatelj, ki je kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali
kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se na tem pozivu
ne more potegovati za sredstva Filmskega
sklada.
Filmski sklad ne bo financiral tistih stroškov projekta, ki so financirani na drugi
pravni podlagi ali s strani drugega financerja/sponzorja/donatorja.
Predlagatelj je ob prijavi projekta dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku:
– izpolnjeni in podpisani prijavni obrazec;
– izpolnjene in podpisane obvezne izjave;
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta;
– vsebinski opis izobraževanja;
– predhodne reference nosilca oziroma
izvajalca izobraževanja;
– predhodne reference predlagatelja.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega

sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv
se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje
javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog
pogodbe o sofinanciranju.
4. Posredovanje vlog
Predlagatelji lahko na javnem pozivu sodelujejo z neomejenim številom projektov,
pri čemer vsak posamezni projekt predstavlja posebno, ločeno vlogo in mora biti kot
takšen oddan v posebni ovojnici, ločen od
ostalih projektov, s katerimi predlagatelj kandidira na pozivu.
Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in
žigosana s strani pooblaščenega zastopnika
predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako
pravilno ter v celoti izpolnjeni.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
na naslov Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljub
ljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– vloga za javni poziv 2009 za sofinanciranje akcij izobraževanja do 21. 11. 2009,
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena poštna pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba predlagatelja projekta: ime in
naslov predlagatelja.
Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki:
– ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo
vložene po datumu 21. 11. 2009, oziroma
bodo po tem datumu oddane na pošti kot
priporočena pošiljka);
– jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j.
če na dokumentih, kjer je to z besedilom
poziva zahtevano, ne bo podpisan predlagatelj ali bo vlogo vložila oseba, ki nima
državljanstva Republike Slovenije ali nima
na dan prijave na poziv izpolnjenih vseh
pogodbenih in finančnih obveznosti do Filmskega sklada);
– bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane,
sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahtevami poziva, oziroma ne bodo vsebovale
vseh predpisanih dokumentov in prilog ali
bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami
poziva).
5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo.
Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in
odprl pristojni uslužbenec Filmskega sklada
glede na vrstni red njihovega prispetja. Po
vrstnem redu prispetja bodo vloge obravnavale tudi strokovno-programska komisija,
strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale tudi ustreznost finančnega načrta projekta in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezni
kriterij.
Pri ocenjevanju projektov bo strokovno
– programska komisija upoštevala naslednja kriterija:
– predhodne reference nosilca izobraževanja in predlagatelja štipendiranja – do
50 točk,
– ocene glede na pomen in potrebe strokovne usposobljenosti določenega profila
avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji – do 50 točk.
Maksimalno dosegljivo število točk je
100.
Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk
oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Filmski sklad v skladu s predpisi sofinancira na
podlagi drugih javnih natečajev ali na drugih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski
sklad skladno s svojim poslanstvom sploh
ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega
javnega poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni z najmanj 60 točkami
po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpoložljivih
sredstev Filmskega sklada.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Filmski
sklad dodelil posameznemu predlagatelju, je
5.000,00 EUR. Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009.
Poziv se prične z dnem objave v Urad
nem listu Republike Slovenije in traja 1 leto
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno-programske komisije so:
Prvo zasedanje strokovno-programske
komisije bo potekalo dne 19. 1. 2009. Na
njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na
Filmski sklad prispele najkasneje do dne
12. 1. 2009.
Drugo zasedanje strokovno-programske
komisije bo potekalo dne 22. 6. 2009. Na
njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na
Filmski sklad prispele najkasneje do dne
15. 6. 2009.
Tretje zasedanje strokovno-programske
komisije bo potekalo dne 27. 11. 2009. Na
njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na
Filmski sklad prispele najkasneje do dne
21. 11. 2009.
7. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega
javnega poziva sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo sklenjena predvidoma
v roku 30 dni po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer si Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti odločbo v delu, ki se nanaša
na dodelitev sredstev, če se po sprejetju
v sofinanciranje ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi za sofinanciranje projekta.
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8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel.
01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-9870/08
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, Komisija za
izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje finančnega premoženja, objavlja na podlagi 46. člena Uredbe o prodaji in
drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
123/03, 140/06 in 95/07) in sklepa upravnega
odbora Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica,
št. 20-438/2008 z dne 9. 12. 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec je Komunalno podjetje
Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska
Bistrica.
2. Predmet prodaje je celotni poslovni
delež, ki ga ima Komunalno podjetje Ilirska Bistrica v družbi z omejeno odgovornostjo Proizvodno gradbeno podjetje Snežnik
d.o.o., Cankarjeva 29, 6250 Ilirska Bistrica,
matična številka 5501229, davčna številka
16625412.
Poslovni delež v družbi Proizvodno
gradbeno podjetje Snežnik d.o.o., Cankarjeva 29, Ilirska Bistrica, matična številka
5501229, davčna številka 16625412, se prodaja v celoti. Prodaja dela poslovnega deleža je izključena in morebitne delne ponudbe
se bodo obravnavale kot neveljavne.
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o odplačni odsvojitvi in prevzemu poslovnega deleža v družbi Proizvodno
gradbeno podjetje Snežnik d.o.o. v notarskem zapisu. Ponudnik mora soglašati z neposredno izvršljivostjo vseh prevzetih obveznosti, zapisanih v pogodbi, ki ji zato mora
priznati pravno naravo izvršilnega naslova
v smislu 4. člena Zakona o notariatu in 20.a
člena Zakona o izvršbi in zavarovanju.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, ki se pretežno ukvarjajo s komunalno in gradbeno dejavnostjo.
Poslovni delež bo prodan pod pogojem,
da se ponudnik nepreklicno zaveže v roku
petih let izvesti preselitev separacije s sedanje lokacije (kamnolom nad mestom) na
lokacijo kamnoloma Gabrovec in najmanj
pet let po nakupu poslovnega deleža obdržati sedanje zaposlene v delovnem razmerju v podjetju.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
Ponudba mora vsebovati izjavo, da ponudnik soglaša s pogoji prodaje in v celoti
sprejema vse obveznosti, ki so navedene
v 3. točki tega razpisa.
6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– dokazilo o vplačani varščini,
– dokazila, da se ponudnik pretežno
ukvarja s komunalno in gradbeno dejavnostjo,
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– pisno izjavo, da se strinja s pogoji javnega razpisa.
7. Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma fizična oseba mora vse zahtevane listine predložiti v slovenskem jeziku, katerih
prevod listin mora biti opravljen po sodno
zapriseženem prevajalcu.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10.000,00 €, na
transakcijski račun Komunalnega podjetja
Ilirska Bistrica, št. 10100-0000023081, odprt
pri Banki Koper d.d., s pripisom »Varščina
za ponudbo nakupa poslovnega deleža«.
Po plačilu varščine se ponudniku predloži pisna predstavitev podjetja, ki zajema:
vmesno bilanco za obdobje od 1. 1. 2008 do
30. 9. 2008, popis osnovnih sredstev, strukturnimi podatki o zaposlenih in informacijo
o koncesiji za pridobivanje rudnin.
9. Izbranemu ponudniku se varščina
brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 8
dni po končanem izboru.
10. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec
z namenom dosega najvišje ponudbene
cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi
ponudniki.
11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji poslovnega deleža s ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek, na predlog
komisije ali drugega pristojnega organa do
sklenitve pravnega posla, ustavi.
12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, v zaprti kuverti
s pripisom »Ponudba za nakup poslovnega
deleža – Ne odpiraj«, najpozneje do 24. 12.
2008, do 9. ure. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
24. 12. 2008 ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7,
6250 Ilirska Bistrica.
14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika,
oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudniki obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje
v roku 10 dni po končanem izboru.
16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža najkasneje v roku 10
dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da
izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu
pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži. Pogodba o prodaji poslovnega deleža
je veljavna, ko jo potrdi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
17. Ponudniki sami krijejo vse stroške
povezane z njihovo ponudbo.
18. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, Ilirska Bistrica, tel. 05/71-10-671.
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica
Št. 478-186/2006
Ob-9824/08
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), 7. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05,
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65/07, 75/08) ter na podlagi Posamičnega
programa ravnanja št. 478-127/2008, ki ga
je sprejel župan Občine Črnomelj, Andrej
Fabjan, dne 2. 12. 2008, objavlja Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na rastilu
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št.:
5880254, ID za DDV: SI 83111697.
2. Predmet prodaje: les na rastilu na nepremičninah parc. št. 2301, parc. št. 2299,
parc. št. 2435, parc. št. 2439, parc. št.
2430/2, vse k.o. Dobliče; in sicer prodaja
se 295 dreves iglavcev in 310 dreves listavcev oziroma 252 m3 iglavcev ter 122 m3
listavcev, skupaj 374 m3 (bruto) izbranega in
označenega drevja v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, št. 322-07-06.22.A
098/08 z dne 15. 10. 2008 o odobritvi poseka izbranih dreves. Posekati je dovoljeno le
drevesa, ki so izbrana in označena s strani
Zavoda za gozdove Slovenije.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in
spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega
reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik, mora biti hkrati tudi
izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja in
spravilo lesa morata biti izvedena najpozneje do 15. 2. 2009.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za prodajo skupaj
374 m3 (bruto) izbranega in označenega
drevja znaša 11.500,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji
20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine,
plačati na ponujeno ceno.
4. Prodaja po tej ponudbi se vrši v celoti
po načelu »videno – kupljeno«.
Izbrani ponudnik prevzame kupljeno
stvar v posest z dnem sklenitve pogodbe
o prodaji lesa.
Lastninsko pravico na posekanem lesu
pa pridobi po plačilu celotne kupnine.
5. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na rastilu.
6. Varščina
Ponudniki morajo plačati varščino
v višini 10% izhodiščne vrednosti lesa,
brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št.
01217-0100015850, sklic 00 478-127-2008.
Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu
varščine mora ponudnik priložiti ponudbi,
saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom
o plačani varščini.
Plačana varščina bo, po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu
ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pogoji in kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani ponudniki za popolno
ponudbo:
– da je ponudnik veljavno registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimentov),
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, opredeljenega v Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list RS, št.
55/08, 66/08): uničevanje gozdov,
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– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne
dejavnosti ali je v katerem koli podobnem
položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež,
– da poda pisno zagotovilo, da bo sečnjo
in spravilo izbranega in označenega drevja
izvedel najpozneje do 15. 2. 2009,
– da poda pisno izjavo, da bo izvedbo
sečnje in spravila lesa izvedel v skladu
z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije št.
322-07-06.22-A098/08 z dne 15. 10. 2008
o odobritvi poseka izbranih dreves in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove
Slovenije,
– da poda pisno izjavo, da se strinja z dogovorom o pogodbeni kazni, kolikor sečnje
in spravila lesa ne bo izvedel najpozneje do
15. 2. 2009 ali ne bi izpolnjeval obveznosti
po pogodbi o prodaji lesa na rastilu,
– da poda pisno izjavo, da je kot kupec
hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa
na rastilu,
– samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo predmeta javne ponudbe,
– navedba ponujene cene, brez davka
na dodano vrednost, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede
višjo ceno od izhodiščne cene,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega zbiranja ponudb ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
– izjavo, da je tehnično, kadrovsko in finančno sposoben izvesti sečnjo in spravilo
gozdnih sortimentov, pri čemer navede tudi
tehnično opremo s katero razpolaga ter število in kvalifikacijo oseb, ki bodo sodelovale
pri sečnji in spravilu lesa,
– izjavo, da ponudnik soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini,
– parafirana pogodba o prodaji lesa na
rastilu.
8. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo neposredno v sprejemni pisarni občine. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti
do vključno 5. 1. 2009 do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine
vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj
– ponudba za nakup lesa«.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 7. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno
oziroma v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisijo
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črno-

melj, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
Župan Občine Črnomelj odloči o pravnem
poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno
določi ceno, ki so jo v ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
10. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina
Črnomelj sklenila prodajno pogodbo v 15
dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, lahko Občina
Črnomelj podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino,
prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega
najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo
o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji lesa na rastilu.
Obveznost pravočasne in pravilne izvedbe sečnje in spravila lesa se utrdi z v
pogodbi dogovorjeno pogodbeno kaznijo.
Izvedba sečnje in spravila lesa in z njimi
povezanih varstvenih del ter vzpostavitev
gozdnega reda je podrobneje urejena v pogodbi o prodaji lesa na rastilu. Vsi stroški
izvedbe sečnje, stroški spravila lesa, stroški
vzpostavitve gozdnega reda in ostalih gozdnih del bremenijo kupca.
11. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan
kupnino poravnati Občini Črnomelj v roku
8 dni od izstavitve računa s strani Občine
Črnomelj. Plačana varščina se uspešnemu
ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno v kupnino v pogodbi o prodaji lesa na
rastilu.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru zamude plačila kupnine tečejo
zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Občina
Črnomelj ima v tem primeru pravico obdržati
varščino, ki jo je uspešni ponudnik plača
v postopku zbiranja ponudb.
12. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne
cene, ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji,
ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe,
za katere ne bo vplačana varščina.
13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
5. 1. 2009 ob 13. uri popoldan na sedežu
občine v mali sejni sobi.
Pri odpiranju lahko sodelujejo tudi ponudniki oziroma njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
14. Rok vezanosti na ponudbo: ponudba
mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu
odpiranja ponudb.
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15. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb za prodajo lesa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil pogodbo o prodaji lesa na rastilu po
tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom
brezobrestno povrne že plačana varščina.
Ponudnikom se v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo lesa na rastilu, lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj. Kontaktna oseba: Katarina Plut,
07/30-61-109.
Občina Črnomelj
Št. 478-283/2008
Ob-9825/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter
9. in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št.
2/02, 41/05 in 92/05) in 32. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina in
sklepa Občinskega sveta Občine Vipava
z dne 27. 11. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo transformatorske postaje
1. Predmet javne ponudbe: predmet prodaje je transformatorska postaja TIP 20/0,
4/250 KVA, ki se nahaja na Centru za ravnanje z odpadki Dolga Poljana in je solastnina
Občine Ajdovščina do deleža 803/1000 in
Občine Vipava do deleža 197/1000.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za transformatorsko postajo navedeno in opisano
v prvi točki znaša 6.320 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo solastnikoma ponudil najvišjo ceno za ponujeno premičnino, vendar najmanj v višini ponudbene
cene.
Izbran ponudnik je dolžan plačati tudi
20% DDV od dosežene ponudbene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup transformatorske postaje«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do ponedeljka, 29. 12.
2008, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih
pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob
10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Premičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo premičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so
državljani držav članic Evropske unije in
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na
Podračun EZR Občine Ajdovščina št.

Št.

01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila, in sicer v višini 700 EUR;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in
da se strinja s pogoji in navedbami v javni
ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 1. 2009.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Izbranemu
ponudniku bosta Občina Ajdovščina in Občina Vipava, vsaka za svoj solastninski delež
trafo postaje izstavila račun za plačilo kupnine, vključno z davkom na dodano vrednost,
ki ga mora kupec poravnati v roku 8 dni od
njegove izstavitve.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
5. Informacije: ogled trafo postaje je
možen ob predhodni najavi, na kraju samem, in sicer v petek, 19. 12. 2008, ob
11. uri. Tehnične informacije v zvezi s trafo
postajo dobite na sedežu Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina ali po tel.
05/36-59-738, kontaktna oseba Igor Madon.
Vse ostale informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 478-0017/2008-3
Ob-9826/08
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, razpisuje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
– ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/07), 44.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Kozje za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
2. Predmet prodaje: stavba v Zagorju,
Zagorje 46, 3261 Lesično, na parc. št. 9/1.
S v izmeri 214 m2, ZKV 103, k.o. Zagorje.
Stavba se nahaja v vplivnem območju kulturne dediščine, za katerega so bili s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, izdani kulturnovarstveni pogoji.
Izhodiščna cena je 31.912,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu »videno – kup
ljeno«.
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b) Rok za zbiranje ponudb je 22. 12.
2008 do 11. ure. Ponudniki oddajo svoje
ponudbe v pisni obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki oddajo svoje ponudbe osebno
na sedežu občine ali pošljejo priporočeno
po pošti. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb za prodajo objekta
v Zagorju«. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.
c) Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik plačal varščino v višini
10% izhodiščne cene na transakcijski račun
Občine Kozje št.: 01251-0100003805, sklic
00 75507-714199, odprt pri Banki Slovenije,
z navedbo »varščina za zbiranje ponudb za
prodajo objekta v Zagorju«.
d) 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 izklicne; 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.
e) Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
f) Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Kozje lahko pozove ponudnika, ki
je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudba, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev.
g) Prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Kozje:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
h) Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo (davek, overitve), stroške, povezane
s prenosom lastninske pravice v zemljiško
knjigo nosi prodajalec.
i) Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v roku 15 dni
po izstavitvi računa na transakcijski račun
Občine Kozje št.: 01251-0100003805, sklic
00 75507-714199, odprt pri Banki Slovenije.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
j) Plačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene prodajne pogodbe v določenem roku,
zapade varščina v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe.
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5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi Občine
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, 22. 12. 2008
ob 13. uri.
Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine.
Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z nobenim od ponudnikov in lahko začeti postopek do sklenitve
pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
6. Informacije: kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo
postopka javnega zbiranja ponudb je Andreja Reher, tel. 03/800-14-14, e-pošta: obcina.kozje@siol.net, javno zbiranje ponudb bo
objavljeno tudi na spletni strani organizatorja
javne dražbe: http://www.obcina-kozje.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Kozje
Ob-9827/08
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330
Mozirje, na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02), Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 39/07), Statuta Občine Mozirje
(Uradni list RS, št. 11/07) ter Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 124/07, 40/08, 67/08) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča
1. Navedba prodajalca: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, MŠ
5883849, DŠ SI70998396.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče Žekovec, ZKV 47, k.o. Radegunda, parc. št. 270/3, 271, 274/1 in 275/4,
v izmeri 10339 m2.
4. Nepremičnina se odproda v celoti po
sistemu videno–kupljeno, zato kupec nima
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na
nepremičninah.
5. Ostali pogoji: pozidava v namene turistične dejavnosti.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati podatke o ponudniku (ime, naslov, MŠ, DŠ,
zastopnik), ceno, ki jo je ponudnik pripravljen
plačat za predmetno nepremičnino, potrdilo
o plačani varščini v višini 10% ponujene cene
in izjavo, da sprejema razpisni pogoj o rabi
zemljišča za namene turizma.
7. Varščina se plača na transakcijski račun, številka 01279-0100018729, z navedbo
»zemljišče«.
8. Rok veljavnosti ponudbe: 15 dni.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba
najkasneje v roku 20 dni od dneva objave
tega razpisa.
10. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je cena.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Mozirje,
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z oznako:
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»Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča«.
Rok za oddajo ponudb je vključno do 19. 12.
2008.
12. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v roku
10 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
13. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje lahko zainteresirani kupci pridobijo na
naslovu prodajalca ali po tel. 03/839-33-08.
Kontaktna oseba: Ivo Glušič. Ogled zemljišča
je možen po predhodnem dogovoru.
14. Občina Mozirje si pridržuje pravico,
da lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine. Prav tako si Občina Mozirje pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom.
15. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.mozirje.si.
Občina Mozirje
Ob-9845/08
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja na
podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) in sklepa Občinskega
sveta Občine Loška dolina, št. 158 z dne
9. 10. 2008 in sklepa župana Občine Loška
dolina št. 478-34/2008-3 z dne 28. 11. 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Loška dolina
1. Predmet prodaje sta nepremičnini:
– parc. št. *58 – stavbišče v izmeri
239 m2,
– parc. št. 932 – stanovanjska stavba v izmeri 359 m2, dvorišče v izmeri 20 m2 in dvorišče v izmeri 120 m2, vse k.o. Knežja Njiva.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
25.000,00 € (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko
dajo pravne osebe s sedežem v R Sloveniji
oziroma v državah, ki so članice Evropske
unije.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča še
60 dni po odpiranju ponudb.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10%
ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja
in mora biti nakazana na transakcijski račun
Občine Loška dolina pri Banki Slovenije, številka 01265-0100002634. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih
dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez upravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Občine Loška dolina.
– Originalni izpisek iz sodnega registra za
pravno osebo – ponudnika.
– Pisno izjavo, da se ponudnik s pogoji
javnega razpisa strinja.
– Izjavo, da bo stanovanjsko stavbo
v skladu z varovanjem kulturne dediščine
rekonstruiral v roku treh let po sklenjeni pogodbi o prodaji.
Ponudniki za nakup nepremičnin svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do vključno 29. 12. 2008 do
8. ure, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin-Markovec«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti naslov ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval

župan Občine Loška dolina, dne 29. 12. 2008
ob 9. uri na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Nepravočasne, nepravilne in nepopolne ponudbe oziroma ponudbe, ki ne bodo oddane
v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišji seštevek števila točk po naslednjih sklopih:
I. Ponujena višina kupnine:
70% števila točk: najvišja ponujena kupnina prejme 70 točk, vsaka naslednja nižja
ponudba 4 točke manj.
II. Bodoča namembnost nepremičnin:
30% števila točk: ponudnik, ki bo zagotovil na nepremičninah izvajanje najbolj razno
vrstne turistične in kulturne dejavnosti prejme 30 točk, naslednja nižja ponudba 5 točk
manj, vsaka naslednja nižja pa še po 5 točk
manj.
Ponudba bo točkovana z 0 točk, če ponudnik ne bo na nepremičninah zagotavljal
kulturne dejavnosti.
Če je med prejetimi ponudbami več ponudnikov z enakim številom točk, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Loška dolina:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe
oziroma od izstavitve računa. To določilo je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni
prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena. Občina Loška dolina
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, tel. 01/705-06-70,
kontaktna oseba: Bogdan Zevnik.
Občina Loška dolina
Ob-9861/08
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno z 18. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja.
15. 12. 2008 prične s poslovanjem notar
Marko Salmič v Velenju, Prešernova 1.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-9831/08
Podpisani Sluga Martin s.p. z dejavnostjo »Pekarna«, Rožno 62, 8280 Brestanica,
d. št. 78419875, objavljam na osnovi Zakona
o gospodarskih družbah prenehanje dejavnosti z dne 28. 2. 2009.
Martin Sluga
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-29/2006/5
Ob-9832/08
V register političnih strank se pri politični
stranki Novi Sloveniji – Krščanski ljudski
stranki, s skrajšanim imenom Nova Slovenija, s kratico imena NSi in s sedežem
v Ljubljani, Cankarjeva cesta 11 ter z matično številko: 1029738, vpiše sprememba
zastopnika stranke.
Kot nova zastopnica stranke se vpiše
Ljudmila Novak, EMŠO: 0108959505255,
državljanka Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Imenje 8a, Imenje.
Št. 2153-16/2006/24
Ob-9849/08
V register političnih strank se pri politični
stranki Krščansko-socialni uniji, s skrajšanim imenom Krščanski socialisti, s kratico
imena KSU in s sedežem v Ljubljani, Mariborska 26 ter z matično številko: 1029797,
vpiše sprememba naslova sedeža stranke
v: Ljubljana, Kajuhova ulica 4 in sprememba
zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Jožef Rutar, EMŠO: 0302939500207, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Krška vas 26, Krška vas.

117 / 12. 12. 2008 /

Stran

3985

Stran

3986 /

Št.

117 / 12. 12. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-41/2008-7
Ob-8964/08
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata nepedagoških delavcev osnovne šole Sostro, s sedežem v Dobrunjah,
Cesta II. grupe odredov 47, ki se hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska cesta 1, Ljubljana in
je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 83, se z dnem 30. 9. 2008 izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2008-4
Ob-9799/08
Pravila Sindikata kmetijstva in živilske
industrije Slovenije, Sindikata Mesarije in
prekajevalnice Litija, Saltna 1, Šmartno
pri Litiji, ki so bila pri Upravni enoti Litija
vpisana v evidenci statutov sindikatov pod
zaporedno številko 16 v letu 1993, se izbrišejo iz evidence.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-18/2008-16
Ob-9856/08
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 19. 11. 2008 izdal odločbo s katero je na podlagi tretjega
odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99 in 37/04, v nadaljevanju: ZPOmK)
v zvezi s prvim odstavkom 81. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, ZPOmK-1;
v nadaljevanju: ZPOmK-1) odločil, da je
koncentracija družb Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in pro
izvodnja d.d., Ljubljana, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, Medaljon upravljanje
drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor in Zlata Moneta II finančna
družba d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000
Maribor, skladna s pravili konkurence in da
ji ne bo nasprotoval.
Dne 18. 1. 2008 sta družbi Avtotehna
zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in
proizvodnja d.d., Ljubljana, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana in Medaljon upravljanje
drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor, objavili prevzemno ponudbo
za nakup delnice družbe Zlata Moneta II
finančna družba d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor. V navedenem primeru gre za
koncentracijo v smislu druge alineje drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve
družb udeleženih v koncentraciji in z njimi
povezanih družb ne prekrivajo in na ta način
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Št. 127
Ob-9836/08
V skladu z določbami 532. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 10.
člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), družba Thermana d.d. družba dobrega počutja,
Zdraviliška c. 4, 3270 Laško objavlja obvestilo, da je družba Infond Holding, finančna
družba, d.d., Maribor, Titova cesta 2a, s prodajo 357.975 delnic družbe Thermana d.d.
Zdraviliška c. 4, 3270 Laško lastnik 17,09%
deleža v osnovnem kapitalu družbe Thermana d.d. družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 4, 3270 Laško.
Thermana d.d.
direktor
mag. Roman Matek
Ob-9859/08
V skladu s 412. členom ZGD-1 in na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru Srg
2008/36179 z dne 28. 11. 2008, likvidacijski
upravitelj družbe Mehano d.o.o. Izola, v likvidaciji, Mehano S.r.l., in liquidazione, poziva
upnike, da v roku 30 dni od dneva te objave, s priporočeno poštno pošiljko prijavijo
svoje terjatve do družbe, in sicer na naslov:
Mehano d.o.o. Izola, v likvidaciji, Mehano
S.r.l., in liquidazione, Polje 9, 6310 Izola,
s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo
k prijavi priložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo terjatev.
Mehano d.o.o. Izola, v likvidaciji,
Mehano S.r.l., in liquidazione
likvidacijski upravitelj:
Vuk Mauro

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-9830/08
Direktor družbe Cargo Line d.o.o., Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 8 B, Milan
Milenkovič, družba je vpisana v sodni/poslovni register Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, z matično številko 5750440000, skladno z določbo
520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja naslednje sklepe:
1. sklep
Dosedanji osnovni kapital v višini 41.729,00 EUR se zmanjša za znesek
20.447,21 EUR tako, da bo novi osnovni
kapital znašal 21.281,79 EUR. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z izplačilom
družbeniku.
2. sklep
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Cargo Line d.o.o., Šempeter pri Gorici
direktor Milan Milenkovič
Ob-9866/08
Direktor družbe Brivnice-česalnice,
d.o.o., s sedežem v Kopru, Kidričeva ulica 46, vpisana v sodno/poslovnem registru

Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pod vložno številko z matično številko 5144868, z vpisanim
osnovnim kapitalom nominalne vrednosti
34.426,00 EUR, Galič Marinko, skladno
z določbami 520. člena ZGD-1, objavlja naslednji sklep:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša v nominalni vrednosti 34.426,00 EUR, se zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti
poslovnih deležev družbenika FS – Frizerski salon Galić, Srebrničeva ulica 1, 6000
Koper, ki znašajo v višini 11.517,12 EUR,
tako da znaša osnovni kapital družbe po
zmanjšanju v nominalni vrednosti 22.908,88
EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom poslovnih deležev oziroma
izstopom družbenice FS – Frizerski salon
Galić k.d. z izplačilom nabavne vrednosti
poslovnih deležev, ki se umikajo, v roku treh
let od dneva izstopa.
Pozivamo upnike, da se v treh mesecih
od te objave zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala.
Upnikom se zagotavlja pravica po 520. členu ZGD-1.
Brivnice-česalnice, d.o.o.

Nasprotni predlogi
Št. 13/163
Ob-9872/08
Uprava delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana
objavlja nasprotne predloge, ki jih je na podlagi 300. člena ZGD-1 podala Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Dunajska 51, 1000 Ljubljana,
k točki 2. dnevnega reda – Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Loterija Slovenije, d.d. – XI. skupščine delniške
družbe Loterija Slovenije, d.d., ki je sklicana
za dne 8. januarja 2009. Sklic XI. skupščine
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d., je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112 z
dne 28. 11. 2008, razširitev dnevnega reda
XI. skupščine pa v Uradnem listu RS, št. 115
z dne 5. 12. 2008.
Nasprotni predlogi k 2 točki dnevnega
reda XI. sklica skupščine delniške družbe
Loterija Slovenije, d.d. se glasijo:
1. Predlog sklepa: dopolni se predlagani
44. (štiriinštirideseti) člen, v okviru predloga sklepa št. 2.5., tako da se glasi: “Uprava družbe ima dva člana, od katerih eden
opravlja funkcijo predsednika uprave. Predsednika in člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Imenovanje se izvrši
po izvedenem javnem razpisu, na podlagi
katerega je bil izbran predsednik oziroma
član uprave.“
Obrazložitev predlagatelja nasprotnega
predloga sklepa: družba Loterije Slovenije
želi imeti najboljšo možno upravo. Odprtost, preglednost in možnosti konkurence
pri postopku izbora najbolje zagotavlja javni
razpis.
Stališče uprave do podanega nasprotnega predloga sklepa: uprava odločitev o na-

sprotnem predlogu sklepa prepušča delničarjem na skupščini, vendar pojasnjuje, da
nadzorni svet že sedaj lahko v skladu z določili veljavnega Poslovnika o delu nadzornega sveta izbere člane uprave na podlagi
zbranih prijav na javni razpis.
Stališče nadzornega sveta do podanega nasprotnega predloga sklepa: nadzorni
svet se je seznanil s prispelimi nasprotnimi predlogi k 2. točki dnevnega reda XI.
sklica skupščine delniške družbe Loterija
Slovenije,d.d., ki jih je posredovala Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji dne 5. 12. 2008 in se strinja
s stališčem uprave do podanega nasprotnega predloga št. 1.
2. Predlog sklepa: spremeni se predlagani 66. (šestinšestdeseti) člen, drugi odstavek, v okviru predloga sklepa št. 2.8., tako,
da se glasi: “Nadzorni svet je dolžan najkasneje v roku 2 (dveh) mesecev po registraciji novega prečiščenega besedila statuta
preoblikovati obstoječo upravo družbe tako,
da bo njeno število skladno s spremenjenim
statutom.“
Obrazložitev predlagatelja nasprotnega
predloga sklepa: postopek izbora po javnem razpisu, ki družbi Loterije Slovenije d.d.
zagotavlja odprtost, preglednost in možnosti konkurence in s tem najboljšo možno
upravo zahteva določen čas, ki ga je treba
zagotoviti nadzornemu svetu za realizacijo
sklepa skupščine.
Stališče uprave do podanega nasprotnega predloga sklepa: uprava odločitev o nasprotnem predlogu sklepa prepušča delničarjem na skupščini.
Stališče nadzornega sveta do podanega nasprotnega predloga sklepa: nadzorni
svet se je seznanil s prispelimi nasprotnimi
predlogi k 2. točki dnevnega reda XI. sklica
skupščine delniške družbe Loterija Slovenije, d.d., ki jih je posredovala Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji dne 5. 12. 2008 in se strinja s stališčem uprave do podanega nasprotnega
predloga št. 2.
3. Predlog sklepa: zavrne se predloga
sklepov 2.6. in 2.10., ki govorita o izplačilih
delavcem glede na bilančni dobiček družbe
in postopkih za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Obrazložitev predlagatelja nasprotnega
predloga sklepa: družba Loterija Slovenije, d.d. je družba s posebnimi pooblastili
in koncesijo, ki uživa določene prednosti
zaradi s strani države omejenega števila
koncesionarjev. Bilančni dobiček družbe ni
plod samo aktivnosti delavcev pač pa položaja te dejavnosti v državi. Zakon o udeležbi
delavcev pri dobičku bo v vsakem primeru
urejal to problematiko tudi za družbo Loterija
Slovenije, d.d., tako da ni nobene potrebe
po posebnem osredotočenju na vnaprejšnje
reševanje te problematike.
Stališče uprave do podanega nasprotnega predloga sklepa: uprava odločitev o nasprotnem predlogu sklepa prepušča delničarjem na skupščini, vendar pojasnjuje, da
je do predlogov sklepov št. 2.6. in 2.10 prišlo
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na podlagi pobude sindikata v družbi, ki je
bila podana skladno z 9. členom Zakona
o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je začel
veljati 29. 3. 2008. Uprava se zaveda pozitivnih učinkov na produktivnost in donosnost, ki jih lahko delavska participacija prinese zaradi vpliva na motiviranost delavcev
za bolj produktivno delo.
Stališče nadzornega sveta do podanega nasprotnega predloga sklepa: nadzorni
svet se je seznanil s prispelimi nasprotnimi
predlogi k 2. točki dnevnega reda XI. sklica
skupščine delniške družbe Loterija Slovenije, d.d., ki jih je posredovala Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji dne 5. 12. 2008 in se strinja s stališčem uprave do podanega nasprotnega
predloga št. 3.
Loterija Slovenije, d.d.
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan
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Zavarovanja terjatev
SV 1537/08
Ob-9860/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1537/08 z dne 4. 12.
2008, je stanovanje št. 4 v izmeri 71,87 m2,
z identifikacijsko številko dela stavbe 2121–
436 – 4, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe z ident. št. 436, na naslovu Ulica
Rudija Papeža 3, Kranj, ki stoji na parc. št.
408/3, k.o. Klanec, last zastavitelja Matjaža
Hafnarja, Župančičeva ulica 21, Kranj, na
temelju darilne pogodbe opr. št. SV 1406/08
notarja Vojka Pintarja, sklenjene dne 6. 11.
2008, z darovalko Željko Hafnar, Župančičeva ulica 21, Kranj in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 19. 11. 2008, zastavljeno v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka
1319175000, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 45.000,00 EUR, z obrestno
mero 6-mesečni Euribor + 2,10 odstotnih
točk letno ter z odplačilom kredita v 360-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
v plačilo 30. 11. 2038.
SV 1910/2008
Ob-9867/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1910/2008 z dne 9. 12.
2008, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3 v pritličju v izmeri 41,88 m2 (kuhinja
11,04 m2, soba 19,32 m2, soba 11,52 m2),
s kletnimi prostori, ki pripadajo stanovanju
in funkcionalnim zemljiščem, pripadajočim

stanovanju ter solastniškim deležem na skupnih prostorih objekta, v stanovanjski hiši na
naslovu Kolarjeva 006 v Mariboru, ki stoji
na parceli številka 518/3, katastrska občina
Tabor, ki je last dolžnika in zastavitelja Kooperant d.o.o., Kolarjeva ulica 006, Maribor,
matična številka 1972677000, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 28. 4. 2005, s prodajalko Ivanko Srdinšek in zemljiškoknjižnega dovolila opr. št.
SV 287/2006 z dne 24. 2. 2006, zastavljena
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor,
matična št. 5860580000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini največ 55.000,00
EUR.
SV 1497/08
Ob-9940/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1497/08 z dne 10. 12. 2008, je
stanovanje z ident. št. 2122-106 -102 v pritličju (2. etaži), s pripadajočim pomožnim
prostorom v 1. etaži – klet, v skupni izmeri
43,88 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
Planina 33, Kranj, na parc. št. 197/6, 197/7
in 197/8, k.o. Huje, last zastavitelja Slobodana Lojića, Planina 33, Kranj, na temelju pogodbe o razdružitvi solastnega premoženja,
sklenjene dne 8. 10. 2008, z Dubrovko Lojić,
Planina 33, Kranj ter na podlagi zemljiško
knjižnega dovolila z dne 3. 12. 2008, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf reg. Gen. m. b. H., Bahnstraße 22, 9141

Eberndorf, Kärnten, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870653, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00
EUR, z obrestno mero, ki je sestavljena iz
3-mesečnega Euribora ter pribitka v višini
2.25%, z odplačilom kredita v 181 mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo
dne 20. 1. 2024.
SV 873/08
Ob-9946/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV - 873/08 z dne 10. 12.
2008, je bila nepremičnina, stanovanje št.
17 v 6. etaži (4. nadstropje), s shrambo
št. 17 v 1. etaži, v skupni izmeri 31,42 m2,
z ident. št. ID 1740-796-17, ki se nahaja
v stavbi za naslovom Verovškova ulica 41,
Ljubljana, stoječi na parc. št. 786/1, k.o.
Spodnja Šiška, ki je na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja št. 04/04-466-304/93
z dne 18. 10. 1993 in aneksa k pogodbi
o prodaji stanovanja št. 04/04-466-304/93
z dne 18. 10. 1993, oboje sklenjeno med
Občino Ljubljana - Šiška kot prodajalko in
Danico Hlupič (sedaj Turkovič) kot kupovalko, v lasti kreditojemalke in zastaviteljice
Danice Turkovič, roj. 30. 4. 1959, Verovškova ulica 41, Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalke Poštne banka Slovenije
d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke
Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 72/2007
Os-9317/08
Z rubežnim zapisnikom z dne 23. 10.
2008, izvršitelja Roberta Dorna, je bil v izvršilnem postopku opr. št. In 72/2007, ki se
vodi pri Okrajnem sodišču v Brežicah, opravljen rubež nepremičnine – stanovanja št.
4 v izmeri 51,90 m2, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kettejeva 1,
Brežice. Stanovanje je last dolžnice Mirjane
Osojnik, Kettejeva 1, Brežice.
S sklepom z dne 12. 6. 2007 je sodišče dovolilo opravo rubeža nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, v korist
upnika Krešimirja Hercigonja, Mala Cikava
9a, Novo mesto - dostava, zaradi izterjave
29.210,48 EUR.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 10. 2008
In 752/2003
Os-9570/08
Izvršitelj Josip Maček je dne 2. 7. 2008,
s pričetkom ob 11. uri, v zadevi In 752/2003,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika
Bračko Andreja in Franjo, Ruška 45, Maribor, za upnico Slovensko odškodninsko
družbo d.d. Mala ul. 5, Ljubljana, v kraju Ruška cesta 45, Maribor, ob prisotnosti Bračko
Franje – dolžnice, opravil rubež nepremičnine, dveh sob št. 19 in št. 28, št. 19, v izmeri
29,9 m2 in št. 28 v izmeri 24,06 m2, ki se nahajata v prvem nadstropju večstanovanjske
hiše. Soba št. 19, ki ima površino 29,9 m2,
je predelana v kopalnico, WC, spalnico in
otroško sobo. V obeh sobah je narejena
centralna kurjava na elektriko.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2008
In 20/2006
Os-9362/08
V izvršilni zadevi upnika Prenosnik
d.o.o., Celovška cesta 179, Ljubljana, zoper dolžnika Saša Majerleta, Slovenska vas
22, Šentrupert, zaradi izterjave 13.121,78
EUR s pp, je bil na podlagi sklepa o izvršbi
tega sodišča, opr. št. In 20/2006 z dne 24. 2.
2006, opravljen rubež stanovanja v stanovanjski hiši Slovenska vas 22, Šentrupert,
v izmeri 122 m2, last dolžnika Saša Majerleta, Slovenska vas 22, Šentrupert.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 10. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2084/2008
Os-7779/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Damjana Darovca, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 29/SPB - 82 z dne 12. 8. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGP Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Marijo Šega, takrat stanujočo Đjakovičeva 9, Ljubljana.

Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
15, v III. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označenega v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
15.E, v vložku 5502/16, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja, na podlagi sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. D 257/2006 z dne 22. 5. 2007.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008

Vojkom ter Miro, Trtnikova 25, Zg. Kašelj,
za stanovanje št. 77 v 7. nadstropju, na naslovu Trg oktobrske revolucije 5 v Ljubljani,
v izmeri 44,31 m2, stoječe na parc. št. 1159,
1145, 1096, 1094, 1093, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 24. 9. 2008

Dn 4869/2008
Os-8835/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka 1. Viole Štok, Škocjan 2, Koper, 2.
Marina Štoka, Škocjan 2, Koper in 3. Mirele
Leban, Frenkova 5/b, Pobegi, ki jih vse zastopa odvetnik Igor Kocjančič iz Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige,
dne 15. 10. 2008 sklenilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 1943/3.S, k.o. Sveti
Anton, stavbišče v izmeri 30 m2, pri katerih
je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Viole Štok, Škocjan 2, Koper, EMŠO
3005933505203, Marina Štoka, Škocjan
2, Koper, EMŠO 2010958501024 in Mirele Leban, Frenkova 5/b, Pobegi, EMŠO
2512954505357, vsakega do deleža 1/3.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 10. 2008

Dn 29213/2004
Os-9152/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angelike Starc, Prištinska 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino na
naslovu Prištinska 16, Ljubljana, z ident. št.
dela stavbe 1732-1290-1 in 1732-1290-2,
na parc. št. 739/7, v k.o. Štepanja vas, dne
16. 9. 2008, pod opr. št. Dn 29213/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 3985/93
z dne 13. 10. 1993, sklenjene med Mestom
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Angeliko Banfi, Prištinska 16, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. dela stavbe 1732-1290-1
in 1732-1290-2, na parc. št. 739/7, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2008

Dn 22782/2004
Os-8363/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ismeta Mešiča, Brodarjev trg 5, Ljubljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z ident. št. 77.E, podvl. 1480/77, k.o. Moste,
dne 20. 8. 2008, pod opr. št. Dn 22782/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 11.
1986, ki sta jo sklenila prodajalca Djekič
Milka in Djekič Predrag, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana ter kupec Dujo Stipe,
Zaloška 83, Ljubljana, za stanovanje št. 77
v 7. nadstropju, na naslovu Trg oktobrske
revolucije 5 v Ljubljani, v izmeri 44,31 m2,
stoječ na parc. št. 1159, 1145, 1096, 1094,
1093, k.o. Moste;
– prodajne pogodbe z dne 7. 3. 1988,
sklenjene med prodajalcem Dujo Stipe, Zaloška 83, Ljubljana in kupcema Slavuljica

Dn 8438/2005
Os-9153/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Holešek Alojzija in Hosta Zdenke,
oba Reška ulica 17, Ljubljana, ki ju zastopa
Jožefa Nerat-Rupnik, direktorica JUS–Ko,
d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana, zaradi
vkjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
11 v 4. nadstropju, na naslovu Reška ul. 17,
Ljubljana, v izmeri 56,92 m2, z ident. št. 211.
E, vpisano v podvl. št. 3987/33, k.o. Vič, dne
18. 9. 2008, pod opr. št. Dn 8438/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 19. 1. 1982,
sklenjene med prodajalcem Gomezelj Stojanom, Reška 17, Ljubljana in kupcem Kren
Brankom, Gornje Straže 90, Gornja Straža,
za stanovanje št. 11 v 4. nadstropju, na
naslovu Reška ul. 17, Ljubljana, v izmeri
56,92 m2, z ident. št. 211.E, vpisano v podvl.
št. 3987/33, k.o. Vič.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2008
Dn 5947/2008
Os-9154/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Bizovičar Tatjane Marije, Zadnikova 7a, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška družba Tatjana Ivić, Peter Pavlič in Slavko Pukšič, Dalmatinova 2 iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 355, vpisano v vl. 296,
v k.o. Poljansko predmestje, dne 9. 9. 2008,
pod opr. št. Dn 5947/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe sklenjene med Jennie Hudina, Pauline Machek,
Mary Berauer, kot prodajalkami in Tatjano
Marijo Bizovičar, kot kupovalko, z dne 31. 8.
1999, za nepremičnino parc. št. 355, vl. 296,
k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2008
Dn 6344/2006
Os-9155/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Šibić Rajka, Kamniška 55a, Vodice, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 307
v 3. etaži B ob Kajuhovi ulici v Ljubljani,
z identifikatorjem št. 307.E, podvložek št.
1639/97, k.o. Moste, dne 17. 9. 2008, pod
opr. št. Dn 6344/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine - kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste in kupcem Rajkom Šibićem, Kamniška cesta 55a,
Vodice, za nakup garažnega boksa št. 307,
v nadstropju garažnega objekta B v Toplarniški ulici v Ljubljani, v izmeri 11,27 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2008
Dn 5433/2006
Os-9156/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Fišić Linde, Sketova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 3
v pritličju, na naslovu Sketova 1, Ljubljana,
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z identifikatorji št. 5.E in 6.E, podvložek št.
362/3, k.o. Šentpeter, dne 18. 9. 2008, pod
opr. št. Dn 5433/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 11. 1991, sklenjene med
prodajalcem Inštitutom za varilstvo, Ptujska
19, Ljubljana, in kupcem Željkom Fišićem,
Sketova 1, Ljubljana, za stanovanje št. 3,
v pritličju stanovanjske hiše na Sketovi 1
v Ljubljani, v izmeri 40,94 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2008
Dn 33035/2005
Os-9157/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Simončič Antona, Društvena 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 171 v drugi etaži A, ob Kajuhovi
ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 171.
E, podvložek št. 1637/105, k.o. Moste, dne
18. 9. 2008, pod opr. št. Dn 33035/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste,
Ljubljana in Jožefom Kokaljem, Kajuhova
42, Ljubljana, za garažni boks ob Toplarniški
ulici v Ljubljani, št. boksa 171.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2008
Dn 977/2007
Os-9183/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žitnik Amalije, Pri Mostu 10, Grosuplje, ki
jo zastopa odvetnica Sočan Žitinik Alenka iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 20 v tretji etaži na naslovu
Vogelna 8, Ljubljana, z identifikatorjem št.
20.E, podvložek št. 5576/20, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 17. 9. 2008, pod opr. št.
Dn 977/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta št. 281/81 neznanega datuma, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič - Rudnik,
Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč, Vič,
Ljubljana in Malči Žitnik, Pri Mostu 10, Grosuplje, za enosobno A-4 stanovanje št. 41
v šestem nadstropju, v soseski VS-1 Trnovo, v izmeri 37,10 m2;
– dodatka št. 1 k pogodbi o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta št.
103/82-MG z dne 31. 3. 1982, za enosobno
stanovanje v površini 37,10 m2, št. 20 v tretjem nadstropju objekta A-3;

– dodatka št. 2/137/83-MG pogodbi
o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta
z dne 16. 6. 1983, dodatka št. 3/152/83-MG
k pogodbi o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta neznanega datuma.
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 3. 11. 2008
Dn 18807/2008
Os-9184/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja IBN-JT d.o.o., Cankarjeva 4, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 2 v pritličju na Skopski 6
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 2.E, podvložek št. 1359/2, k.o. Štepanja vas, 24. 9.
2008, pod opr. št. Dn 18807/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 300/74
z dne 25. 6. 1974, sklenjene med prodajalcem Imos-poslovno združenje za industrijsko gradnjo Ljubljana, Trg VII. kongresa
ZKJ št. 1, v imenu in za račun prodajalca
SGP Kraški zidar Sežana in kupcem Jugotekstil-Impex, Titova 1-3, Ljubljana, ki ga je
zastopal direktor TOZD Drago Dolinšek, za
več stanovanj v blokih B02-2 in B02-3 Štepanjsko naselje v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 7846/2008
Os-9229/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Darje Frankič, Zavetiška ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 4 v pritličju, na naslovu Zavetiška ulica
10, Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 4259/4, k.o. Vič, dne 9. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 7846/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4.
1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Vič - Rudnik (kot prodajalcem) in Ivanko Škufca, Križna ulica 18,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 4259/4, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 30679/2004
Os-9230/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Maravić Njegoša, Ulica
bratov Učakar 100, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Marija Bele Vatovec, Čufarjeva 5,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 2 v pritličju, na
naslovu Ulica bratov Učakar 100, Ljubljana,
z ident. št 2.E, vpisani v podvl. št. 3790/2,
k.o. Zgornja Šiška, dne 3. 9. 2008, pod opr.
št. Dn 30679/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, notarskega zapisa notarja Bojana
Podgorška, sporazuma o priznanju lastninske pravice na stanovanju SV 571/98 z dne
20. 5. 1998 – odpravek sestavljen za vpis
v zemljiško knjigo, sklenjenega med Rozalijo Hohkraut, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana in Srečkom Jelenom, Ulica bratov
Učakar 100, Ljubljana, za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št.
3790/2, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 5577/2007
Os-9231/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milke Momčilović, Polanškova ulica 24,
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 7 v 6. etaži, na Polanškovi 24 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
7.E, podvložek št. 2538/7, k.o. Črnuče, dne
26. 9. 2008, pod opr. št. Dn 5577/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. BS 111/2-155/85 z dne
13. 10. 1985, sklenjene med prodajalko
Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija ceste
Tehnika, o.sol.o. Ljubljana, Titova 38, Ljub
ljana in kupcem Primožem Ulago, Na cvetači 4, Ljubljana, za stanovanje št. 7, v drugem
nadstropju objekta B-34, v stanovanjski soseski BS-111/2 Črnuška gmajna;
– aneksa št. 1 h pogodbi št. BS
111/2-155/85 z dne 5. 5. 1986.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 10208/2008
Os-9232/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Lozej, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 30 v petem nadstropju
na Dunajski cesti 103 v Ljubljani, z identi-

Št.

fikatorjem št. 30.E, podvložek št. 4149/30,
k.o. Bežigrad, dne 24. 9. 2008, pod opr. št.
Dn 10208/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa št. 1/85 k soinvestitorski pogodbi št.
206/84 z dne 16. 11. 1984, sklenjenega dne
15. 7. 1985, med ZIGP Imos o.sol.o. Ljub
ljana, Linhartova 11a, zanj po sporazumu
IMOS Inženiring Ljubljana, Trg VII. kongresa
ZKJ št. 1, ter Adrijano Scortegagna, Glavarjeva 45, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 23027/2004
Os-9233/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivane Stanislave Žerjav, Dolharjeva 10, Celje,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino z identifikacijsko številko dela
stavbe 1736-01031-129 (stanovanje v izmeri 37,04 m2), k.o. Brinje I, dne 25. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 23027/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. BS-3 ST-2
201/81 z dne 9. 9. 1981, ki sta jo sklenila
prodajalec SOZD ZGP GIPOSS, Dvoržakova 5, Ljubljana, ki jo je zastopal Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana in kupec Blaževič Đurđica,
Ob žici 1, Ljubljana, za stanovanje št. 112
v XV. nadstropju stoplnice ST-2, v izmeri
34,85 m2, stoječo na parc. št. 479, 480, 834,
408/2, 477/2, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 33421/2004
Os-9234/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Metode Pogačar, Majaronova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Petra Ferš Mrhar, Cesta v Gorice 36, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini stanovanje št. 31 v 2. nadstropju in
pomožni prostor št. 31, na naslovu Rusjanov
trg 1, Ljubljana, z ident. št. 64.E in 65.E, vpisani v podvl. št. 2854/35, k.o. Bežigrad, dne
10. 10. 2008, pod opr. št. Dn 33421/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1797/57-TV/VA z dne 8. 8. 1958,
sklenjene med Zavodom za stanovanjsko
izgradnjo OLO Ljubljana (kot prodajalec) in
Državnim zavarovalnim zavodom, Ljubljana
(kot kupec) za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 64.E in 65.E, vpisano v podvl. št.
2854/35, k.o. Bežigrad.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 15930/2006
Os-9235/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nevenke Jankovič,
Rusjanov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
dr. Bojan Kukec, Cankarjev trg 8, Vrhnika,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
stanovanje št. 9 na naslovu Rusjanov trg 1,
Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisani v podvl. št.
2039/9, k.o. Slape, dne 9. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 15930/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 010861/86 z dne
5. 9. 1986, sklenjene med GIP Pionir Novo
mesto (kot prodajalec) ter Brvar Ludvikom in
Ireno, oba Cesta XXII/25E, Lj. Polje (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
9.E, vpisano v podvl. št. 2039/9, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 2760/2007
Os-9236/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Fibo d.o.o., Podjetje za
inženiring, marketing, svetovanje, komercialno posredovanje, zastopanje, promet blaga na debelo in drobno ter proizvodnjo, Zg.
Pirniče 22, 1215 Medvode, ki ga zastopa direktor Rok Bohinc, njega pa odvetnik Jernej
Pavšek iz Ljubljane, Kotnikova 34, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
parc. št. 136/26 in parc. št. 116/54, obe v vl.
št. 1366, k.o. Preska, dne 28. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 2760/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe sklenjene med
Megabrain center, d.o.o., Šmartinska cesta
10, Ljubljana in Fibo, d.o.o. z dne 20. 8.
1998 za nepremičnini parc. št. 136/26 in
116/54, obe v vl. 1366, k.o. Preska;
– dodatka št. 1, ki ima datum 17. 5. 1999
h kupoprodajni pogodbi z dne 20. 8. 1998
sklenjenim med Megabrain center, d.o.o.
Šmartinska cesta 10, Ljubljana in Fibo,
d.o.o. za nepremičnini parc. št. 136/26 in
116/54, obe v vl. 1366, k.o. Preska.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
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Dn 25337/2008
Os-9237/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Golobič Branke, Dolenjska cesta 45c,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 6 v prvem nadstropju na Dolenjski cesti 45c v Ljubljani, z identifikatorjem št. 6.E, podvložek št. 4404/6, k.o. Karlovško predmestje, dne 8. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 25337/2008 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1687 z dne 13. 8.
1968 sklenjene med prodajalcem Poslovno
združenje Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
SG Standard, Celovška 87, Ljubljana, in
kupcem Jožetom Kranjcem, Dalmatinova 3,
Ljubljana, za stanovanje št. 6, ki leži v prvem
stopnišču v prvem nadstropju na jugozahodni strani objekta A2, Krim - Rakovnik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 22784/2005
Os-9238/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Bojanke Štefančič,
Tugomerjeva 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino z ident. št.
1.E, podvl. št. 4267/1, k.o. Zgornja Šiška,
dne 8. 10. 2008, pod opr. št. Dn 22784/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 69, ki sta
jo dne 12. 11. 1991 sklenila prodajalka Republika Slovenija, ki jo je zastopal glavni
tajnik Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 11,
Ljubljana in kupec Branko Štefančič, Tugomerjeva 4, Ljubljana, za stanovanje št. 22,
v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Tugomerjeva ulica 4, Ljubljana, z ident. št.
8.E, vpisano v vložku št. 194/8, k.o. Prule,
– aneksa z dne 18. 11. 1991, ki sta ga
sklenila prodajalka Republika Slovenija, ki jo
je zastopal glavni tajnik Univerze v Ljubljani,
Kongresni trg 11, Ljubljana in kupec Branko
Štefančič, Tugomerjeva 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 30748/2007
Os-9239/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jane Kolar, Oslica 1b, Ivančna Gorica, ki jo zastopa odvetnik Anton Grilc iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 27 v sedmem nadstropju, na
Streliški 1 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
27.E, podvložek št. 567/26, k.o. Poljansko
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predmestje, dne 8. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 30748/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Center in kupcem Nuklearnim inštitutom Jožef Štefan, za trisobno stanovanje na Streliški 1 v Ljubljani, št. 27, v sedmem nadstropju stolpnice S-1 v izmeri 63,05 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
dN 26473/2007
Os-9240/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Oskarja Böhma, Maruše Böhm in
Jerneja Böhma, Pod Jelšami 3, Ljubljana,
ki jih zastopa odvetnica Katja Koprivšek iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
parcelo št. 352/15, vl. št. 2838, k.o. Trnovsko predmestje, dne 17. 9. 2008, pod opr.
št. Dn 26473/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalko Frančiško Brancelj, Mokrška ulica 47, Ljubljana in
Komunalnim skladom Občine Ljubljana Vič
- Rudnik, Tomažičeva 10, Ljubljana, za parceli št. 352/3 in 351/3, k.o. Trnovsko predmestje;
– pogodbe o izgradnji, plačilu in stroških
ureditve stavbnega zemljišča z dne 26. 5.
1976, sklenjene med Zavodom za urejanje
stavbnih zemljišč Vič, Ljubljana, Tomažičeva
10 in Oskarjem Böhmom, Tržaška cesta 39,
Ljubljana ter Jernejem Böhmom, Pražakova 6, Ljubljana za parcele št. 352/3, 352/2,
351/3, k.o. Trnovsko predmestje;
– aneksa k pogodbi o izgradnji, plačilu in stroških ureditve stavbnega zemljišča
z dne 23. 11. 1978, sklenjenega med Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič,
p.o. Ljubljana, Tomažičeva 10 ter Oskarjem
Böhmom, Tržaška 39, Ljubljana in Jernejem
Böhmom, Pražakova 6, Ljubljana, za parcele št. 352/14, 352/15, 351/27 in 351/26, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 3154/2005
Os-9241/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Buček Matica in Gabrijele, oba Ulica
Hermana Potočnika 19, Ljubljana, ki ju zastopata odvetnika Mirjan Kuhelj in Dragica
Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,

stanovanje št. 16 v 2. nadstropju, na naslovu Ulica Hermana Potočnika 19, Ljubljana,
z ident. št. 16.E, vpisano v podvl. št. 378/17,
k.o. Nove Jarše, dne 9. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 3154/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 73-53-S z dne
2. 4. 1973, sklenjene med prodajalcem GIP
Gradis, Ljubljana in kupcem Buček Gezo,
Avsečeva 19, Ljubljana, za stanovanje št.
16 v 2. nadstropju, na naslovu Ulica Hermana Potočnika 19, Ljubljana, z ident. št.
16.E, vpisano v podvl. št. 378/17, k.o. Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 1220/08
Os-9425/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Poterč, stanujoče Spodnji Slemen
95, Selnica ob Dravi, ki jo po pooblastilu
zastopa odvetnik Mihael Jenčič, Partizanska cesta 13a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 60.S,
pripisane vl. št. 174, k.o. Spodnji Slemen,
pod opr. št. Dn 1220/08, dne 13. 10. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, ki so jo dne
27. 1. 1960 sklenili prodajalca Franc Hlade
in Terezija Hlade, stanujoča Jurovski dol 5,
Jurovski dol in kupovalka Marija Poterč, stanujoča Spodnji Slemen 95, Selnica ob Dravi, s katero sta prodajalca kupovalki prodala
nepremičnino parc. št. 60.S, pripisano vl.
št. 174 k.o. Spodnji Slemen, kar je v naravi
predstavljalo stanovanjsko hišo z naslovom
Spodnji Slemen 95, Selnica ob Dravi.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2008
Dn 16169/07
Os-9426/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Nežmaha, stanujočega Fluksova ulica 3,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3445/79,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 16169/07,
dne 10. 10. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 255/92 z dne 16. 1. 1992, sklenjene
med prodajalko MTT - Tovarno tkanin Melje,
Ulica kraljeviča Marka 19, ki jo je zastopal
direktor podjetja Tone Taks in kupovalko Danico Nežmah, EMŠO 3107925505404, stanujočo Fluksova ulica 3, Maribor, s katero je
prodajalka kupovalki prodala stanovanje št.
32, v III. nadstropju večstanovanjske hiše
v Mariboru, Fluksova ulica 3, stoječe na
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parc. št. 1084/8, pripisani vl. št. 2058, k.o.
Pobrežje in na njem dovolila vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupovalke in
prodajne pogodbe z dne 15. 5. 1995,
sklenjene med prodajalko Danico Nežmah, stanujočo Fluksova ulica 3, Maribor
in kupcem Francem Nežmahom, EMŠO
2709942500056, stanujočim Gašperičeva
ulica 15, Miklavž na Dravskem polju, s katero je prodajalka kupcu prodala dvosobno
stanovanje št. 32 v III. nadstropju v Fluksovi ulici 3 v Mariboru, na parc. št. 1084/8,
k.o. Pobrežje, pripisano vl. št. 2058 in na
tem dovolila vpis lastninske pravice v korist
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2008
Dn 4913/00
Os-9427/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta
1, Maribor, ki jo po generalnem pooblastilu
zastopa Slava Kurtin, za vknjižbo lastninske
pravice v korist Rože Marije (Marinke) Jovanović, stanujoče Dvorakova ulica 1, Maribor,
pod opr. št. Dn 4913/00, dne 14. 10. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih
listin:
– kupone pogodbe z dne 4. 12. 1965,
sklenjene med Kmetijsko zadrugo Podvelka, kot prodajalko in kupovalko Stano Jenko, stanujočo Prešernova ulica 26, Maribor,
s katero je prodajalka kupovalki prodala garsonjero s št. 10 v III. nadstropju na sredini
in drvarnico v kleti, v stavbi z naslovom Prešernova ulica 26, Maribor, stoječi na parc.
št. 73/71, pripisani vl. št. 319, k.o. Grajski
marof in
– darilne pogodbe, ki sta jo dne 6. 4.
1978 sklenili darovalka Stana Jenko, stanujoča Prešernova ulica 26, Maribor in obdarjenka Marinka Jovanovič, stanujoča Dvorakova ulica 1, Maribor, s katero je darovalka
obdarjenki podarila garsonjero s št. 10, v III.
nadstropju na sredini in drvarnico, v stanovanjski hiši na naslovu Prešernova ulica 26,
Maribor, stoječi na parc. št. 959, pripisani
v št. 739, k.o. Maribor grad in dovolila, da
se obdarjenka vknjiži kot lastnica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Rože
Marije (Marinke) Jovanović.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2008
Dn 8162/01
Os-9472/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ane Veselko, stanujoče Mihalovci 7, Ivanjkovci, ki jo po pooblastilu zastopa Idila nepremičnine, Damijan Kokol s.p., Partizanska
cesta 24, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah, pripisanih podvl.
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št. 1783/9, k.o. Spodnje Radvanje, v korist
predlagateljice v višini 1/2 celote in v korist
Ferdinanda Veselka v višini 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 8162/01, dne 27. 10. 2008, izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o odstopu terjatve in o poravnavi dolga z dne 22. 9. 1993 z aneksom,
s katero je odstopnik Tima holding d.d., Svetozarevska ulica 10, Maribor, odstopil terjatev, ki jo je imel do dolžnika SGP Stavbar,
Podjetje za visoke gradnje d.o.o. Maribor,
Industrijska ulica 13, Maribor, prevzemnici Ljudski banki d.d. Celje, Prešernova 27,
Celje, tako, da je SGP Stavbar prepustil
prevzemnici v last in poseset 27 stanovanj
na območju Maribora, med drugim tudi dvosobno stanovanje št. 9, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Goriška ulica
11, Maribor, stoječega na parc. št. 178, k.o.
Spodnje Radvanje, katerega najemnica je
bila Ema Kovačič in s katero je dolžnik SGP
Stavbar izrecno dovolil, da se prevzemnica
Ljudska banka d.d. Celje, vpiše v zemljiški
knjigi kot lastnica stanovanj in
– prodajne pogodbe z dne 31. 12. 1993,
sklenjene med prodajalko Ljudsko banko
d.d. Celje, Prešernova 27, Celje, ki ga je
zastopalo poslovodstvo Rihard Vide in Danijel Rinc ter kupcem Eurocomp d.o.o., Mariborska 23, Celje, ki ga je zastopal direktor
Aleksander Jančar, s katero je prodajalka
kupcu prodala 13 stanovanj, med drugim
tudi dvosobno stanovanje št. 9, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Goriška ulica 11, Maribor, stoječega na parc. št.
178, k.o. Spodnje Radvanje in dovolila, da
se kupec vknjiži kot lastnik teh stanovanj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in v korist Ferdinanda
Veselka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2008
Dn 16616/06
Os-9473/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Plahutnika, stanujočega Ulica Šercerjeve brigade 5, Maribor, ki ga po pooblastilu
zastopa Brin Balažič d.o.o., Slovenska ulica
17, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2898/26,
k.o. Tezno, pod opr. št. Dn 16616/06, dne
23. 10. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižnih listin:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 23/91 z dne 16. 12. 1991, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91), s katero je prodajalec
Stanovanjski sklad delavcev pri zasebnikih
Maribor, Ulica Heroja Šlandra 17, Maribor,
po zastopniku Ivanu Zupančiču, prodal kupcu Martinu Černčencu, stanujočemu Ulica
Šercerjeve brigade 5, Maribor, stanovanje
št. 26, v III. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Ulica Šercerjeve brigade 5, Maribor,
stoječe na parc. št. 371/1, 371/2, 171/3,
371/4, 372/4, 373/1, 375/5, 373/6 in 373/9,
k.o. Tezno in dovolil, da se vknjiži etažna
lastninska pravica na ime kupca,
– darilne pogodbe z dne 9. 1. 1992, sklenjene med darovalcem Martinom Černčecem, stanujočim Ulica Šercerjeve brigade
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5, Maribor in obdarjenko Alenko Češarek,
stanujočo Pongrac 4a, Griže, s katero je
darovalec obdarjenki podaril stanovanje št.
26, v III. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Ulica Šercerjeve brigade 5, Maribor,
k.o. Tezno in dovolil, da se na njem vknjiži
lastninska pravica na ime obdarjenke in
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 9.
1996, sklenjene med prodajalko Alenko Češarek, stanujočo Mlinska ulica 26, Maribor
in kupcem Markom Plahutnikom, stanujočim
Bohovska ulica 19, Hoče, s katero je prodajalka stanovanje št. 26, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Šercerjeve
brigade 5, Maribor, prodala kupcu in dovolila, da se na njem vknjiži lastninska pravica
v njegovo korist.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2008
Dn 4133/04
Os-9530/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zvezdane Kotnik, Ulica Alojzije Marinšek 3,
Limbuš, za vpis etažne lastnine na nepremičnini, parc. št. 1196/1, k.o. Studenci, pod
opr. št. Dn 4133/04, dne 26. 9. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 3991-1100RB z dne 10. 7. 1991,
sklenjene med prodajalcem SGP Stavbar,
Podjetje za visoke gradnje, Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal v.d. direktorja Beno Zidarič in kupci Zvezdano Kotnik,
Milanom Kotnikom ter Smiljanom Kotnikom,
vsi stanujoči Ulica Alojzije Marinšek 3, Limbuš, za nakup oziroma prodajo poslovnega
prostora v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta Limbuška cesta 23, Maribor, na
parc. št. 1196/1, pripisano vl. št. 2100, k.o.
Studenci in s katero je prodajalec na navedeni nepremičnini dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupcev, za vsakega do 1/3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2008
Dn 1261/2008
Os-9468/08
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižnem sodniku Vedranu Brkanu, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Gregorja Juraka, Ulica Pohorskega odreda
1, 2310 Slovenska Bistrica, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer kupoprodajne pogodbe, ki so jo dne
29. 12. 2003 sklenili Boris Jurak in Erna Jurak, oba stanujoča Ulica Pohorskega odreda
1, 2310 Slovenska Bistrica, kot prodajalca
ter Gregor Jurak, stanujoč Tomšičeva ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica, kot kupec, katere predmet je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 9, v drugem nadstropju
stanovanjskega bloka v Ulici Pohorskega
odreda 1, v Slovenski Bistrici, na parc. št.
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779, k.o. Slovenska Bistrica, v skupni izmeri 104,35 m2 (sedaj v zemljiški knjigi z naslednjimi podatki: stanovanjski prostor v 4.
in 1. etaži v izmeri 117,88 m2, z ident. št.
753-0034-7.E, vpisan pri podvl. št. 2911/7,
k.o. Slovenska Bistrica, ki se nahaja v stavbi na naslovu Ulica Pohorskega odreda 1,
2310 Slovenska Bistrica, stoječi na parc. št.
779, k.o. Slovenska Bistrica).
Sodišče je s sklepom z dne 21. 10. 2008
pričelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, na podlagi kopije kupoprodajne pogodbe z dne 29. 12. 2003, o prodaji
opisane nepremičnine, in sicer iz razloga,
ker se je original prej navedene pogodbe
izgubil, kar predlagatelj postopka izkazuje z dejstvom, da nobena od pogodbenih
strank ne poseduje originala pogodbe (1.
točka petega odstavka, v zvezi s prvo alinejo 1. točke prvega odstavka 234. člena
Zakona o zemljiški knjigi – ZKK-1).
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Gregorja Juraka, stan. Ulica Pohorskega
odreda 1, 2310 Slovenska Bistrica, EMŠO
2604973500090, do celote.
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 14. 11. 2008
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be Steklarska Nova d.o.o., Steklarska ulica
1, Rogaška Slatina, ki jo zastopa Bonis,
Mojca Herzog s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, ki se nanaša na stanovanje št. 8, locirano v 1. in 4. etaži večstanovanjske stavbe
na naslovu Žibernik št. 21, Rogaška Slatina,
vpisano v podvložek št. 1563/18 k.o. Rogaška Slatina, kjer je vknjižena lastninska
pravica na Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne listine, investicijske pogodbe, sklenjene med
GIP Ingrad Celje kot prodajalcem in družbo
Steklarska Nova d.o.o. kot kupovalko, katere predmet je prodaja stanovanja št. 8,
lociranega v 1. in 4. etaži večstanovanjske
stavbe na naslovu Žibernik št. 21, Rogaška
Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice postopka Steklarska Nova d.o.o., mat.
št. 1860674, Steklarska ulica 1, Rogaška
Slatina.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini se pozivajo, da 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 Šmarju pri Jelšah
dne 28. 10. 2008

Dn 2517/2007
Os-9180/08
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s sklepom z dne 8. 5. 2008, Dn št.
2517/2007, na predlog predlagateljice družbe Steklarska Nova d.o.o., Steklarska ulica
1, Rogaška Slatina, ki jo zastopa Bonis,
Mojca Herzog s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, ki se nanaša na stanovanje št. 1,
locirano v 1. in 2. etaži večstanovanjske
stavbe na naslovu Žibernik št. 17, Rogaška
Slatina, vpisano v podvložek št. 1518/3 k.o.
Rogaška Slatina, kjer je vknjižena lastninska
pravica na Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne listine, investicijske pogodbe, sklenjene med
GIP Ingrad Celje kot investitorjem in družbo
Steklarska Nova d.o.o. kot kupovalko, katere predmet je prodaja stanovanja št. 1,
lociranega v 1. in 2. etaži večstanovanjske
stavbe na naslovu Žibernik št. 17, Rogaška
Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice postopka Steklarska Nova d.o.o., mat.
št. 1860674, Steklarska ulica 1, Rogaška
Slatina.
Imetniki na navedeni nepremičnini se pozivajo, 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 Šmarju pri Jelšah
dne 28. 10. 2008

Dn 1658/2007
Os-9814/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Mervada Agovića in Albine Agović, oba Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 10, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 8.E, pri podvl. št. 2190/62, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 1658/2007
z dne 1. 12. 2008, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
190 z dne 6. 1. 1993, sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec Kranj, Nazorjeva 1
in kupcem Redžifo Zulić, Tavčarjeva 10, Jesenice, s katero je prodajalec prodal stanovanje št. 62, v VIII. nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 10,
v izmeri 69,82 m2.
Na podlagi navedene kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju 62.E,
pri podvl. št. 2190/62, k.o. Jesenice, na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 10, v korist
predlagateljev Mervada Agovića in Albine
Agović, oba Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja
10, kot skupna lastnina, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu 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 na Jesenicah
dne 1. 12. 2008

Dn 1147/2008
Os-9181/08
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
je s sklepom z dne 12. 5. 2008, Dn št.
1147/2008, na predlog predlagateljice druž-

Dn 1785/2008
Os-9873/08
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice

Alenke Mrzel, Efenkova cesta 25, Velenje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z ident. št. 11.E, na
naslovu Steletova c. 21, Kamnik, vpisanem
v podvl. št. 2647/11, k.o. Kamnik, izdalo
sklep Dn št. 1785/2008 z dne 24. 11. 2008,
za vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 208/1-I/69 z dne
24. 11. 1969, sklenjene med SGP Projekt,
Kranj, kot prodajalcem in Konjar Anico ter
Konjar Marjanom, Kovinarska 10, Kamnik,
kot kupcema, za trisobno stanovanje št.
49b, v III. nadstropju v velikosti 65,33 m2,
v stanovanjskem bloku parc. št. 772/2, k.o.
Kamnik, za kupnino v znesku 105.000 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 11.
1996, sklenjene med Konjar Dušanom,
Konjar Ano, oba Steletova 21, Kamnik in
Konjar Marijo, Tkalska pot 6, Kamnik, kot
prodajalci ter Oberč Robertom, Florjan 184,
Šoštanj in Emeršič Alenko, Cesta I./9, Velenje, kot kupcema, za trisobno stanovanje št.
49 v izmeri 65,33 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, ki se nahaja v stanovanjskem
bloku, stoječem na parc. št. 772/2, k.o. Kamnik, na naslovu Steletova c. 21, Kamnik,
za kupnino v višini 97.500 DEM.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Alenke Mrzel, Anžeta Oberča Mrzela in Brine Oberč Mrzel, vsi Efenkova cesta 25, Velenje.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Alenke Mrzel, Anžeta Oberča Mrzela in Brine Oberč Mrzel.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 12. 2008
Dn 15037/08
Os-9944/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dajane Voh, stanujoče Betnavska cesta 110,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2310/7, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 15037/08, dne 5. 12.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2064/92 iz leta
1992, s katero je Občina Maribor prodala
kupcu Radovanu Lipovniku, stanujočemu
Betnavska cesta 110, Maribor, stanovanje
št. 7, v I. nadstropju objekta Betnavska cesta 110, Maribor;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
1992, s katero je Radovan Lipovnik prodal stanovanje št. 7, v I. nadstropju objekta
Betnavska cesta 110, Maribor, kupcu Edu
Korošcu, EMŠO 0803970500095 in
– prodajne pogodbe št. 2/96 z dne 19. 2.
1996, sklenjene med prodajalcem Edom Korošcem, stanujočim Betnavska cesta 110,
Maribor, EMŠO 0803970500095 in kupovalko Dajano Horvat, stanujočo Štrekljeva
ulica 68, Maribor, EMŠO 2908966505094,
s katero je prodajalec kupovalki prodal dvosobno stanovanje št. 7, v večstanovanjskem
objektu Betnavska cesta 110, Maribor, I.
nadstropje, stoječe na parc. št. 2490, vl.
št. 1348, k.o. Tabor, v izmeri 46,89 m2 in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2008
Dn 3737/2007
Os-9945/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Gorica Leasing d.o.o., Cesta 25. junija 1/J,
Nova Gorica, zoper nasprotne udeleženke
Irmo Delise, Romano Posega-Bachar, Iolando-Jolando Possega-Ruzzier in Mario Possega-Zubin, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
dne 27. 11. 2008 sklenilo:
pri nepremičnini s parc. št. 2813, k.o.
Malija, vpisani v vl. št. 1057, v naravi njiva v izmeri 2763 m2, se začne postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji kmetijskega
zemljišča, sklenjene dne 11. 3. 2004, med
Irmo Delise, Romano Posega-Bachar, Iolando-Jolando Possega-Ruzzier in Mario
Possega-Zubin, kot prodajalkami ter podjetjem Gorica Leasing d.o.o. Nova Gorica, kot
kupcem in Sandro Grubešič, kot leasingojemalko in sopodpisnico pogodbe, notarsko
overjeno dne 7. 4. 2004, od št. OV 2824/04
ter potrdila o plačilu celotne kupnine in
zemljiškoknjižnega dovolila, notarsko overjenih dne 7. 4. 2004, pod št. OV 2825/04,
katerih izvirniki listin so izgubljeni, obstajajo
pa fotokopije teh listin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Gorica Leasing d.o.o.,
Cesta 25. junija 1/J, Nova Gorica, do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji kmetijskega
zemljišča, sklenjene dne 11. 3. 2004, med
Irmo Delise, Romano Posega-Bachar, Iolando-Jolando Possega-Ruzzier in Mario
Possega-Zubin, kot prodajalkami ter podjetjem Gorica Leasing d.o.o. Nova Gorica,
kot kupcem, in Sandro Grubešič, kot leasingojemalko in sopodpisnico pogodbe,
notarsko overjene dne 7. 4. 2004, pod št.
OV 2824/04 ter potrdila o plačilu celotne
kupnine in zemljiškoknjižnega dovolila, notarsko overjenih dne 7. 4. 2004, pod št. OV
2825/04.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 11. 2008
Dn 3181/2008
Os-9850/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Frančiške Baloh, Kopališka ulica 3a, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
23. 7. 1992, sklenjene med prodajalko Industrijo usnja Vrhnika, Tržaška cesta 31, Vrhnika in kupovalko Frančiško Baloh, Kopališka
ulica 3a, Vrhnika, za nepremičnino, stanovanje št. 12 v 2. nadstropju (4. etaži), v shrambo št. 12 v kleti (1. etaži), v skupni izmeri

Št.

99,16 m2, z identif. št. 6.E (2002-1107-6),
stanovanjske stavbe na Vrhniki, Kopališka
ulica 3a.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Frančiške Baloh, Kopališka ulica 3a,
Vrhnika, na podlagi te pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 12. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 2007/00170
Os-9368/08
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni
zadevi upnika Smer-Tech d.o.o., Turkova 2,
Novo mesto, ki ga zastopata odvetnika Igor
Smolej in Sabina Smolej iz Novega mesta,
zoper dolžnika Nevia Paliska, neznanega
bivališča, zaradi izterjave denarne terjatve,
s sklepom z dne 6. 10. 2008, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju, dolžniku določilo začasnega
zastopnika Alojza Butinarja iz Kopra.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dne postavitve pa dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil stranki skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 2008
O 255/53
Os-9369/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v postopku izdaje
dodatnega sklepa o dedovanju, v zapuščinski zadevi po pok. Antonu Kofolu, sinu Ivana, roj. 7. 5. 1874, nazadnje stanujočem na
Škofijah, Spodnje Škofije 9, ki je umrl dne
10. 3. 1953, s sklepom z dne 2. 7. 2008,
dedičem Draganu-Karlu Tučiću, Božidarju
Tučiću, Mary Panetta in Danijeli Tučić, ki
so neznanega bivališča in v Republiki Sloveniji nimajo pooblaščenca, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju, postavilo začasno zastopnico Albino Markežič, Vojkova 14/c, Lucija, Portorož.
Začasna zastopnica bo zastopala dediče
vse do takrat, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma
drug organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je dedičem postavil skrbnika za
posebne primere.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2008
VL 13857/2008
Os-9172/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Alojz
Ribič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžniku Zvonku Ciglarju, Delavska ulica 28,
Maribor – dostava, zaradi izterjave 9.851,35
EUR s pp, sklenilo:
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dolžniku Zvonku Ciglarju, Delavska ulica 28, Maribor – dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Razreši se začasnega zastopnika odv.
Jugovec Matjaža, Partizanska 13a, 2000
Maribor.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Zapletal Otmar, Vetrinjska 11, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2008
0876 VL 1998/2008
Os-9338/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, zavarovalna družba, proti dolžniku Jožefu Kupniku, Partizanska cesta 15,
Maribor - dostava, zaradi izterjave 607,68
EUR sklenilo:
Razreši se začasnega zastopnika Stanislava Mlakarja, določenega s sklepom dne
1. 8. 2008.
Dolžniku Jožefu Kupniku, Partizanska
cesta 15, Maribor - dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnika Otmarja Zapletala, Vetrinjska 11,
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2008
VL 17262/2008
Os-9339/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Maja Vodeb, Mariborska 1, Celje, proti
dolžniku Darku Vesnicerju, Ranca 1, Pesnica pri Mariboru, zaradi izterjave 1.405,83
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Darku Vesnicerju, Ranca 1, Pesnica pri Mariboru, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Matjaž Jugovec, Partizanska 13/a, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 8. 2008
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VL 16785/2008
Os-9340/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Godič & Selaković, op
d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor - dostava, proti dolžnici Nataliji Troha, Čepinci
72, Petrovci, zaradi izterjave 223,94 EUR
sklenilo:
dolžnici Nataliji Troha, Čepinci 72, Petrovci, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2008
VL 49767/2008
Os-9341/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Orel, Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžnici Ostoji Piljić, Koželjeva
ulica 8/a, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 4.069,32 EUR sklenilo:
dolžnici Ostoji Piljić, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Tatjana Markelj, Ljubljanska 106, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2008
VL 9504/2008
Os-9342/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Bojanu Verlaku, Ulica 5. prekomorske 9, Ptuj, zaradi izterjave
797,96 EUR sklenilo:
dolžniku Bojanu Verlaku, Ulica 5. prekomorske 9, Ptuj, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, Slovenska
Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2008
VL 12053/2008
Os-9343/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, prosti dolžniku Miroslavu Kralju,
Cesta XIV. divizije 11, Maribor - dostava, zaradi izterjave 5.819,52 EUR sklenilo:
dolžniku Miroslavu Kralju, Cesta XIV. divizije 11, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnika Otmarja Zapletala, Vetrinjska 11,
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2008
VL 45882/2008
Os-9346/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Porsche Kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana
- dostava, ki ga zastopa Odvetniška družba
Tratnik, Sočan, Miklošičeva cesta 30, Ljub
ljana - dostava, proti dolžniku Iztoku Črepinku, Preradovičeva 29, Maribor - dostava,
zaradi izterjave 3.689,63 EUR sklenilo:
dolžniku Iztoku Črepinku, Preradovičeva
29, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2008
VL 3530/2008
Os-9348/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, proti dolžnici Mojci Kukec, Ul.
Arnolda Tovornika 10, Maribor - dostava,
zaradi izterjave 90,82 EUR sklenilo:
dolžnici Mojci Kukec, Ul. Arnolda Tovornika 10, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, Slovenska
Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem

oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2008
2158 VL 18591/2008
Os-9415/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica,
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, Adriatic,
zavarovalna družba, proti dolžnici Nadi Racaj, Glavna ulica 72, Murska Sobota - dostava, zaradi izterjave 1.272,98 EUR sklenilo:
dolžnici Nadi Racaj, Glavna ulica 72,
Murska Sobota - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Razreši se začasno zastopnico odv. Valerijo Berglez Majkus, Trdinova 7, 1000 Ljub
ljana.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Katarina Magyar Erjavec, Glinška ul. 10,
1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2008
VL 36925/2008
Os-9416/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku
Mediaplus d.o.o., Hrušica 175, Hrušica, zaradi izterjave 888,92 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Mediaplus d.o.o., Hrušica 175,
Hrušica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, C. železarjev 8b, 4270 Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2008
Vl 64479/2008
Os-9417/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžnici Doroteji Grozdanič, Jadranska cesta 59,
Ankaran - Ankarano, zaradi izterjave 576,20
EUR sklenilo:
dolžnici Doroteji Grozdanič, Jadranska
cesta 59, Ankaran - Ankarano, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5a,
Postojna.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2008
VL 21325/2008
Os-9418/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Tone Jančič, Verovškova 60b, Ljub
ljana, proti dolžniku Boštjanu Koprivnikarju,
Sitarjevška cesta 22, Litija, zaradi izterjave
7.460,02 EUR sklenilo:
dolžniku Boštjanu Koprivnikarju, Sitarjevška cesta 22, Litija, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico
Za začasno zastopnico se postavi Darjo
Ličen, Kolodvorska 1, Kamnik.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2008
II P 2831/2007
Os-9466/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Lilijani Podlesnik, v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Verovškova 60b, Ljubljana, ki jo zastopata pooblaščenca Tone Jančič in Jasmina Ažman
Kogovšek, zoper toženo stranko Borisa
Koraća, neznanega naslova, zaradi plačila
2.876,94 EUR, dne 24. 9. 2007 sklenilo:
toženi stranki Borisu Koraću, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Barbara Fatur, Tavčarjeva 6,
Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko
v postopku zaradi plačila 2.876,94 EUR.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2008
I 8570/2000
Os-9534/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana, zoper dolžnika
Barda Koprivnikarja, Cesta na Mesarico 18,
Ljubljana, ki ga zastopa Bina Globačnik, Tivolska 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.730,05 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Bardu Koprivnikarju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Bina
Globačnik.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2008
I 5987/2002
Os-9536/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov,
Tomšičeva 3, Ljubljana, zoper dolžnika: Aleš
Zoran, Tomčeva ul. 7, Ljubljana, zaradi izterjave 381,32 EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca
Furlan, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2008
VL 46183/2008
Os-9712/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Vinko Šimc, Poljanska 22c, Ljubljana, proti
dolžniku Kristjanu Noču, Huršica 31, Hrušica, zaradi izterjave 1.160,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Kristjanu Noču, Hrušica 31,
Hrušica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008
VL 31279/2008
Os-9768/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška cesta 182, Ljubljana – dostava,
proti dolžniku Danielu Lončarju, Rusjanov
trg 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
1.494,75 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Danielu Lončarju, Rusjanov trg
3, 1000 Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Slobodanka Klinc, Nazorjeva 8, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2008
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VL 60884/2008
Os-9771/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
proti dolžnici Jožici Blaž Jamnik, Trtnikova
ulica 35, Ljubljana - Polje, zaradi izterjave
379,52 EUR sklenilo:
dolžnici Jožici Blaž Jamnik, Trtnikova
ulica 35, Ljubljana - Polje, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Mejak
Pelan Alenka, Slamnikarska 14, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2008
N 28/2007
Os-7884/08
Okrajno sodišče v Piranu je v nepravdni
zadevi predlagateljev 1. Ruggiera Lanotte,
Via San Mauro 12, Trst, Italija, 2. Giuseppa
Lanotte, Via Fiordaliso 16, Trst, Italija, ki
ju zastopa Ervin Dokič, odvetnik v Piranu,
zoper nasprotne udeležence: 1. Vladimirja Hrvatina, Korte 28, Izola, 2. Ano Novak,
Korte 89, Izola in 3. Mario Mariello, Reg.
Luminella 1/e, Noli, Italija, zaradi delitve solastnine, na podlagi drugega odstavka 146.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku (ZNP), sklenilo:
tretji nasprotni udeleženki Marii Mariello
se kot začasna zastopnica za sprejemanje
pisanj v nepravdni zadevi opr. št. N 28/2007
postavi odvetnica Vukica Jovanovič Krevatin
iz Portoroža.
Tretjo nasprotno udeleženko se obvešča
o tem, da ji je sodišče postavilo začasno
zastopnico za sprejemanje pisanj, in sicer
odvetnico Vukico Jovanovič Krevatin, ki bo
sprejemala pisanja zanjo, dokler ne bo imenovala svojega pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 9. 2008
P 61/2008
Os-8795/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš v pravdni zadevi tožeče stranke Čulibrk Nade, Trg 1. maja 2,
Piran, ki jo zastopa odvetnik Ervin Dokič iz
Pirana, zoper tožene stranke 1. Kos Borisa,
Pride Formarer, Rue de Fotungo 54, Angola,
ki ga zastopa kot začasni zastopnik Davorin
Kranjc, odvetnik iz Kopra, 2. Vučko Matija,
Regentova 22, Piran, 3. Vučko Marijo, Regentova 22, Piran in 4. Vučko Aleksandra,
Regentova 22, Piran, ki jih zastopa Vukica
Jovanovič Krevatin, odvetnica iz Portoroža,
zaradi ugotovitve skupnega premoženja in
razveljavitve pogodbe (pcto 7.511,27 EUR)
sklenilo:
prvo toženi stranki Kos Borisu se kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Butinar
Alojz.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko v postopku vse do takrat, dokler
prvo tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 10. 2008
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P 61/2008
Os-8798/08
Okrajno sodišče v Piranu je v pravdni
zadevi tožeče stranke Čulibrk Nade, Trg 1.
maja 2, Piran, ki jo zastopa odvetnik Ervin
Dokič iz Pirana, zoper tožene stranke 1. Kos
Borisa, Pride Formarer, Rue de Fotungo 54,
Angola, ki ga zastopa kot začasni zastopnik
Davorin Kranjc, odvetnik iz Kopra, 2. Vučko Matija, Regentova 22, Piran, 3. Vučko
Marijo, Regentova 22, Piran in 4. Vučko
Aleksandra, Regentova 22, Piran, ki jih zastopa Vukica Jovanovič Krevatin, odvetnica
iz Portoroža, zaradi ugotovitve skupnega
premoženja in razveljavitve pogodbe (pcto.
7.511,27 EUR) sklenilo:
začasni zastopnik - Davorin Kranjc, odvetnik v Kopru, ki je bil postavljen prvo toženi stranki v pravdni zadevi opr. št. P 61/2008
s sklepom z dne 7. 5. 2008, se razreši.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 10. 2008
P 46/2008
Os-9281/08
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. P 46/2008 dne 22. 10. 2008, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženim
strankam, neznanim dedičem po pok. Antonu Lukeku, nazadnje živečemu na naslovu
Hinje 19, p. Šentjanž, postavilo začasnega
zastopnika Branka Derstvenška, odvetnika v Sevnici, Glavni trg 27, Sevnica, ki bo
zastopal toženo stranko, vse dokler ne bo
sama ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler pristojni organ za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 22. 10. 2008

Oklici dedičem
II D 634/2005
Os-4567/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Rudolfu Lukuniću, roj. 2. 7. 1937, umrlem 5. 9. 2005,
nazadnje stanujočem Lepodvorska ulica 23,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakonita dedinja pride v poštev tudi
zap. hči Lukunić Jadranka, ki naj bi živela
nekje v Ameriki, ostali njeni podatki pa sodišču niso znani. Sodišče zato na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju poziva navedeno
dedinjo ter vse ostale, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Blažič Tatjana, Devinska cesta 28,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500008375, izdala zavarovalnica KD
življenje. m-1220
DE & DE Prevozništvo in storitve d.o.o.,
Bezje 10, Kranjska Gora, zavarovalno
polico, št. 40302000036. gng-302065
Jelinčič Franc, Lavričeva c. 76,
Ajdovščina,
zavarovalno
polico,
št.
41402000489,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnd-301943
Pal Bernard, Jugovska ul. 3, Odranci,
zavarovalno polico, št. 40301001692, izdala
zavarovalnica Slovenica – KD Življenje.
gny-302072
Sirk Marko, Zgornja Velka 76, Zgornja
Velka, zavarovalno polico, št. 50500037400,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-1196

Spričevala preklicujejo
Ahmetović Maja, Celovška cesta 14,
Bresternica, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2005. m-1172
Amon Miran, Ul. 1. celjske čete 15,
Šentjur, diplomo Srednje tehniške šole
Celje, leto izdaje 1987. gne-302067
Artič Vojko, Delavska ulica 14, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1991,
1992 in 1993. m-1167
Baltić Elvira, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 2004, izdano na ime Latić Elvira.
gnu-301951
Bandur Dušan, Marjeta na Dravskem polju
39, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 2003 in 2004. m-1218
Belec Sebastijan, Hočko Pohorje 74/a,
Hoče, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2005. m-1221
Belec Sebastijan, Hočko Pohorje 74/a,
Hoče, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor
– elektrikar, elektronik, izdano leta 2003.
m-1208
Bernot Peter, Homec, II. ulica 6, Domžale,
spričevalo 1. in 2. letnika Elektrotehniške
šole. gnb-302095
Bevc Marjeta, Dolenja vas 7, Mirna Peč,
indeks, št. 20080024, Pravna fakulteta.
gnt-301927
Bezjak Tadej, Zavrh 44, Voličina,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2008. m-1146
Bilas Denise, Dolinska 36, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
poslovno ekonomske šole Koper, izdano
leta 2008. gnm-301959
Bolarić Miroslav, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole, smer
tesar opažev, izdano leta 1996. gnv-302100

Brandšteter Denis, Črmljenšak 10/a,
Voličina, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2004. m-1143
Brojaj Hadži, Žabjak 48/b, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu za poklicnega šoferja,
izdano leta 2004. m-1158
Brunčič Peter, Ulica Katerine Mede 3,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 1995. m-1203
Burić Ivana, Zadrečka cesta 31, Nazarje,
obvestilo o uspehu št. 245, Šolskega
centra Velenje, Poklicna in tehniška šola
za storitveno dejavnost, izdano leta 2007.
gni-301938
Cerovšek Samo, Tacenska c. 125A,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja Ljubljana,
izdano leta 1995. gnp-302081
Cesar Katja, Gredlova 6, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
2008. m-1222
Čelan Primož, Mladinska 8, Maribor,
spričevalo 2. in 3. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2006 in 2007. m-1210
Černič Jože, Radna 12, Boštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole Sevnica, izdano leta
2002. gns-301928
Čuš Silvester, Bratislavci 50, Polenšak,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Elektro šole
Ptuj – elektro tehnik, izdano leta 2004, 2005
in 2007. m-1226
Deutsch Nataša, Pesnica pri Mariboru 67,
Pesnica pri Mariboru, indeks, št. 81566325,
izdala EPF Maribor. m-1165
Dobaj Jasna, Vodovodna ulica 28,
Selnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Mariboru,
izdano leta 2000. m-1206
Džafić Mirela, Šlandrova ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
upravno admnistrativine šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gng-301940
Fažmon Gregor, Sp. Velka 114/a, Zgornja
Velka, potrdilo o končani poklicni maturi in
spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2007. m-1163
Fridauer Davorin, Sp. Leskovec 13/b,
Zgornji Leskovec, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 1998 in
1999. m-1183
Geisler Brigita, Pohorski bataljon 34,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Ljudska
univerza Maribor, izdano leta 2001. m-1181
Gole Branko, Ciglence 46, Spodnji
Duplek, spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1993 in 1994. m-1192
Gole Branko, Ciglence 46, Spodnji
Duplek, spričevalo o končani OŠ Spodnji
Duplek, izdano leta 1992. m-1191
Gorjup Andrej, Lambrechtova ulica 2,
Slovenske Konjice, spričevalo o poklicni
maturi Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 2002. gnz-301946
Gregorinčič Monika, Zg. Kamenščak 6,
Ljutomer, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor – smer
kuhar, izdano leta 2006 in 2007. m-1177

Haliti Robert, Spodnjevaška pot 24,
Maribor, spričevalo 1. letnika Lesarske šole
Maribor, izdano leta 2008. m-1173
Harc Majda, Ceršak 26, Ceršak,
spričevalo 8. razreda OŠ Ljudske univerze
v Mariboru, izdano leta 1977. m-1205
Hlade Ljudmila, Livadna ulica 34,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne oblačilne šole v Višnji gori, izdano
leta 1982. m-1199
Hojnik Jernej, Sp. Grušovje 34, Slovenske
Konjice, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica – smer gimnazija, izdano
leta 2008. m-1141
Holer Simona, Ul. Arnolda Tovornika
6, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
in potrdilo o strokovnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1996
in 1997. m-1197
Horvat Srečko, Podgorci 62, Podgorci,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 1992. m-1148
Horvat Tomi, Dolina pri Lendavi, Orešje
16, Lendava – Lendva, spričevalo 1. letnika
Dvojezične srednje šole Lendava, program
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
1995. gnq-301930
Horvat Tomi, Dolina pri Lendavi, Orešje
16, Lendava – Lendva, spričevalo o
zaključnem izpitu, spričevalo 2. in 3. letnika
Dvojezične srednje šole Lendava, program
prodajalec, izdano leta 1998 in 1999.
gnr-301929
Ilar Zvonko, Dol. Težka voda 20, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Novo mesto, izdano leta
1993. gnz-302096
Jaklin Danijela, Ulica svobode 51, Piran
– Pirano, obvestilo o uspehu Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2004.
gnn-301937
Juralla Ashur Fawzi, Tyrševa 10, Maribor,
diplomo Fakultete za gradbeništvo Maribor,
izdana leta 1982. m-1216
Kirbiš Andreja, Rošpoh 69, Kamnica,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-1150
Klančnik Tomaž, Ribnica na Pohorju 38/c,
Ribnica na Pohorju, indeks, št. F0008321,
izdala FF Maribor. m-1188
Klarič Luka, Zlatiborska ulica 1, Maribor,
indeks, št. 11281040025, izdala Višja
strokovna šola. m-1161
Kolarič Petra, Grajena 1, Ptuj, spričevalo
1. letnika Srednje šole za oblikovanje
Maribor – modni oblikovalec, izdano leta
2008. m-1229
Komljanović Gordana, Meljska cesta
67, Maribor, spričevalo o končani OŠ
Ivana Cankarja Maribor, izdano leta 2004.
m-1211
Korže Sabina, Jablance 38, Zgornja
Korena, spričevalo 2. letnika Srednje živilske
šole – živilski delavec v mesarstvu, izdano
leta 1992. m-1187
Kovač Nataša, Črešnjevci 183, Gornja
Radgona, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje tekstilne šole – smer frizer, izdano
leta 2001, 2002 in 2003. m-1159
Kožuh Simeon, Bodovlje 17, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
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elektro šole Kranj, smer obratovni elektrikar,
izdano leta 1981. gnh-302089
Krenker Lilijana, Ilovci 36, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Zgornja Kungota,
izdano leta 1978. m-1189
Kreslin Dejan, Židovska ulica 10,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem – smer natakar, izdano
leta 2007. m-1179
Kresonja Petra, Tovarniška cesta 93,
Ceršak, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1990 do 1993. m-1228
Lesar Karin, Topniška 29, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehniških usmeritev
in družboslovja – strojni tehnik, izdana leta
1990, na ime Škrjanec Karin. gns-302053
Lorbek Jožica, Jarčeva ulica 4/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole – smer šivilja, krojač, izdano
leta 1999. m-1209
Luzar Kristijan, Planina 140A, Planina,
spričevalo 8. razreda OŠ Antona Globočnika
Postojna, izdano leta 2000. gno-301932
Marič Zvezdana, Zgornje Hlapje 36,
Jakobski Dol, spričevalo o končani OŠ
Jakobski Dol, izdano leta 1983. m-1193
Matijašić Sandi, Ul. Šercerjeve brigade
14, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem – kuhar, izdano leta
2000. m-1200
Milavec Anica, Studeno 46, Postojna,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske, naravoslovno-matematične in
pedagoške šole, izdano na ime Les Anica.
gnm-302088
Milošević Aleksandar, Gregoričeva 13,
Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije, izdano leta 2007. gnb-301945
Muraus Luka, Meljski hrib 38, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor – smer turistični
tehnik, izdano leta 1999. m-1176
Narat Janja, Ravna ulica 14, Maribor,
spričevalo 1. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2002. m-1153
Novak Klavdija, Sp. Laže 10, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 2. letnika Živilske
šole Maribor – slaščičar, izdano leta 2008.
m-1174
Pečovnik Petra, Pesnica 24/b, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo 1. letnika Umetniške
gimnazije Maribor, izdano leta 1999.
m-1214
Pehlič Darko, Gosposvetska 37, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika II. gimnazije Maribor, izdano leta 1974
in 1975. m-1201
Primc Jože, Tominje 2, Ilirska Bistrica,
potrdila o opravljeni poklicni maturi strojni
mehanik 1993, SKPŠ Koper. gnf-301941
Reš Miha, Vrbnje 23, Radovljica, spričevalo
1. letnika EGSŠ, program ekonomski tehnik,
izdano leta 2000. gnx-302073
Rojko Matej, Ul. Josipa Priola 20, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1997. m-1157
Sirk Klemen, Velika Kostrevnica 25,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 2. letnika
Srednje policijske šole, izdano leta 1995.
gns-301957
Stojančić Žana, Trg borcev NOB 13, Dol
pri Hrastniku, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Zagorje ob Savi,
izdano leta 1999. gnq-302080
Šalamon Andrej, Trška cesta 82,
Podčetrtek, spričevalo od 1. do 3. letnika
ŽŠM – slaščičar, izdano leta 1993, 1994 in
1995. m-1155
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Škoflek Martin, Klanc 87, Dobrna, potrdilo
o opravljeni maturi Šolskega centra v Celju
– tehniška gimnazija Lava, izdano leta 2004.
m-1152
Šlegel Albin, Ljubljanska 114, Maribor,
potrdilo, št. 418 za skladiščnika in spričevalo
o zaključnem izpitu, št. 1337 za natakarja
– pomočnika, izdano pri Andragoškemu
zavodu, leta 1989 in 1992. m-1162
Šraj Matej, Bezena 4/h, Ruše, spričevalo
4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 2006. m-1169
Šteinberger Matevž, Naraplje 18,
Majšperk, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 2001. m-1145
Uršič Marja, Česnikova ulica 6, Ljubljana,
indeks, št. 20060182, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani, leto izdaje 2008. gnl-302085
Vajda Leopold, Pesnica 21, Zgornja
Kungota, diplomo SKSMŠ Maribor, izdana
leta 1987. m-1144
Vidic Igor, Cerovci 17, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Razvojno
izobraževalnega centra Novo mesto, izdano
leta 2001. gns-302103
Vidic Nina, Lenardonova ulica 36, Maribor,
spričevalo 1. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2005. m-1168
Vrbnjak Gregor, Berkovci 36, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o poklicni maturi
Lesarske šole Maribor – lesarski tehnik,
izdano leta 2005. m-1227
Zupančič Mojca, Zrkovska cesta 188,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2007.
m-1190
Žajdela Boštjan, Iljaševci 24/a, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
Maribor. m-1217
Ždralić Mirela, Voljčeva cesta 2, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra za
pošto, izdano leta 2008. gnd-302068
Želozinger Marcel, Župančičeva 2,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolskega centra Velenje – oskrbnik,
izdano leta 2006. gnn-302058
Žerak Igor, Ložnica 33, Makole, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 1. in 2.
letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1988 in
1989. m-1160

Drugo preklicujejo
Almin d.o.o., Štula 26, Ljubljana, osebno
delovno dovoljenje, št. 04244226078, izdano
na ime Araposki Adnan. gnr-302104
Artman Vanja, Cesta Kozjanskega odreda
55, Šentjur, delovno knjižico, št. 13974, izdana
5. 1. 2000 na UE Šentjur. gnt-302052
Avtoprevozništvo Matija Cvitko s.p.,
Stranje pri Škocjanu 10, Škocjan, osnovno
licenco št. 005396, izdana pri OZS dne
18. 7. 2005 in izvod licence skupnosti za
vozilo z registrsko oznako NM E9-887,
izdana dne 19. 12. 2005 z veljavnostjo do
18. 7. 2010. gnp-301931
Bandur Dušica, Marjeta na Dravskem
polju 27, Marjeta na Dravskem polju,
delovno knjižico, reg. št. 12696, ser. št.
199681. m-1185
Bekonjić Edin, Zagorica 25, Grosuplje,
letno spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 1993. gnv-301950

Berger David, Pot k mlinu 3, Rače,
dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št.
0005925369. m-182
Bevčič Zoran, Mala Bukovica 29,
Ilirska Bistrica, potrdilo za voznika št.
000823/MJ22-2-1443/2007, izdano dne
8. 3. 2007, velja do 8. 1. 2008. gnt-302077
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9, Kranj, voznikovo kartico na ime
Marija
Drinovec,
oznaka
kartice:
1070500014317000, datum izdaje: 28. 2.
2008, izdajatelj Cetis d.d. gny-301947
Boh Ana Marija, Cesta na svetje 3,
Medvode, vozno karto, št. 1621 – 100%
popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnh-301964
Bokovski Matej, Novake 1A, Nova
Cerkev, delovno knjižico. gnl-301935
Bujanovič Branko, Praproše 14, Tržič,
delovno knjižico. gnu-302076
Cunder Katja, Spodnje Gameljne 67,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola v
Ljubljani. gnp-301956
Čerin Renata, Titova cesta 88, Senovo,
potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega
jezika, št. Z031/J42/587205, izdano leta
2003. gno-302057
Črnec Simon, Morje 100, Fram, vozno
karto, št. 12083, izdal Veolia transport.
m-1223
Črtanec Marijan, Aljaževa ulica 10,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnh-301989
Dragoslavac Jadranko, Razlagova 2,
Celje, delovno knjižico. gnc-301944
Drnovšek Jan, Zgornje Jezersko 154,
Zgornje Jezersko, študentsko izkaznico,
št. 41050151, Medicinska fakulteta.
gnr-301954
Đukić Anđa, Glagoljaška 1/c, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnx-302023
Đurković Darko, Zatišje 4, Izola
– Isola, potrdilo za voznika št.
006187/BGD23-3-8426/2007, izdano dne
21. 9. 2007, z veljavnostjo do 15. 9. 2008.
gnw-302078
Ernecl Stevo, Marjeta na Dravskem polju
22, Marjeta na Dravskem polju, delovno
knjižico, št. 20734. m-1154
Fras Janko, Makedonska 111, Maribor,
delovno knjižico. m-1178
Galić Helena, Kidričeva cesta 1, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico, št.
26932. m-1212
Gril Urška, Koče 19A, Prestranek,
vozno karto, št. 0803506, izdal Avrigo d.d.
gnv-302075
Hanžel Drago, Panonska 24, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnl-302060
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje na ime Inđić Goran, št.
04244234686. gnd-302097
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje na ime Trojanović Goran,
št. 04244230365. gnc-302098
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje na ime Marić Milan, št.
04244228548. gnw-302099
Iskra Marko, Leninova 1, Piran – Pirano,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-05870-00/96, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gnw-302074
Ivanovič Jernej, Starošince 1/b, Cirkovce,
vozno karto, št. 8978, izdal Veolia transport.
m-1198
Kollnig Petra, Šnuderlova 4, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 14774. m-1186
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Koren Vasja, Levarska ulica 1, Zgornja
Polskava, vozno karto, št. 10942, izdal
Veolia transport. m-1149
Kosec Boštjan, Mali Brebrovnik 58,
Ivanjkovci, študentsko izkaznico, št.
29014934, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m-1224
Koželj Mojca, Topniška ulica 70, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41960014,
Medicinska fakulteta. gnm-302084
Krt Viljam s.p., Strunjan 47, Portorož
– Portorose, bosanske in hercegovske
dovolilnice ser. št. 1010093, za in iz države,
070/11. gnk-301936
Lapanja Renata, Ponikve 95, Slap ob
Idrijci, študentsko izkaznico, št. 92052021,
Fakulteta
za
humanistične
študije.
gnm-301934
Lipovec Silvo, Hrenca 16, Malečnik,
delovno knjižico, reg. št. 30495 – dvojnik.
m-1151
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, delovno dovoljenje, št. 0838829392,
izdano na ime Šehić Enhar. gnp-302056
Lukan Anej, Starše 10/g, Starše, dijaško
izkaznico, izdala II. gimnazija Maribor, št.
0005915782. m-1171
Manfreda Eva, Vrtojba, Pod Lazami 132,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 06050344, Fakulteta za socialno delo.
gnh-301939
Marković Miroljub, Ljubljanska cesta 72,
Domžale, delovno knjižico. gnk-302061
Matjaž Luka, Vurnikova 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26106961,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnu-301926
Mesarec Mirjana, Ferkova ulica 15,
Maribor, delovno knjižico, št. 24285.
m-1204
Meštrović Goran, 1. svibnja 10,
52460 Buje, Hrvaška, delovno knjižico.
gnj-302062
Motoh Petra, Kolenov graben 3, Radeče,
delovno knjižico. gnq-302105
Mramor Veno, Gradišče 16, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnz-302071
Mulec Tadej, Srednji Gastaraj 4, Jurovski
Dol, vozno karto, št. 11304, izdal Veolia
transport. m-1215
Pavičić Branko, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, letno vozovnico, št. 622, relacija
mestni promet, izdajatelj LPP Ljubljana.
gnd-302093
Pepelnik Tanja, Na zelenici 2, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 01006467, Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gno-302107
Petelinšek Bojan, Žabotova 4, Maribor,
dvojnik delovne knjižice, št. 12181, izdana
leta 2008. m-1156

Št.

Petrol, Slovenska energetska družba
d.d., Ljubljana, Dunajska 50, LjubljanaPetrol, štampiljko pravokotne oblike z
vsebino, zgoraj v zatemnjenem pravokotniku
naziv PETROL, v srednji vrstici napis Petrol
d.d., Ljubljana, spodaj napis 1527 Ljubljana,
Dunajska cesta 50. V desnem delu štampiljke
je bila številka 121a. gns-301953
Petrović Sandra, Ravna pot 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20060251, Pravna
fakulteta. gnt-302102
Pit Okana, Ulica heroja Tomšiča 3,
Maribor, delovno knjižico, št. 18736, izdana
leta 2001. m-1213
Potočnik Lucija, Ulica heroja Šlandra 21,
Maribor, delovno knjižico, ser. št. 0334729,
reg. št. 13846. m-1142
Povše Nataša, Prištinska ulica 16,
Ljubljana, letno vozovnico, št. 1177, s
spremljevalcem, relacija mestni promet,
izdajatelj LPP Ljubljana. gnc-302069
Pozderec Ksenja, Stanežiče 3G,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-301942
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo, Pevno
8, Ljubljana, potrdilo za voznike na ime Bankovik Živorad, št. 009073/MJ63-2-6697/2008,
izdano dne 18. 11. 2008. gnu-302101
Rastoder Elvis, Ulica Lojzke Štebijeve 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-302059
Repnik Martin, Ranče 16, Fram, delovno
knjižico, št. 4442. m-1166
Sagaj Mitja, Črnogorska ulica 36,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 227/07,
ser. št. A0384136. m-1207
Salevski Aleksanadr, Vošnjakova 29,
Maribor, študentsko izkaznico, št. E1009273,
izdal FEDRI Maribor. m-1170
Sekulič Petra, Topniška ulica 70,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-301933
Serdinšek Milena, Panonska ul. 7,
Maribor, delovno knjižico. m-1164
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana-Slovenske železnice,
licenco za mednarodni prevoz v cestnem
prometu za tovorno vozilo TAM 170, reg. št.
LJ Z4 – 484. gni-301988
Solina Jožef, Stojnci 126/a, Markovci,
potrdilo o opravljenem izpitu o upravljanju z
gradbeno mehanizacijo, št. 146/76, izdano
na Ljudski univerzi Ptuj. m-1194
Stojanov Koste, Koroška cesta 56, Tržič,
delovno knjižico. gnk-302086
Šalamun Bojan, Mladinska 4, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 1346. m-1219
Šinkovec Franc – Avtoprevozništvo s.p.,
Šmihel 4, Žužemberk, hrvaško dovolilnico št.
LO14611/0004999, za kamionske prevoze
za leto 2008. gnh-302064
Šmon Nik, Knafelčeva 32, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61199930, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-1147
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Štefanič Cecilija, Vinica 72, Vinica,
delovno knjižico, št. A 970228, reg. št. 5549
z dne 23. 6. 1971, izdala UE Črnomelj.
gnr-302054
Šturman Eda, Erjavčeva 14, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gni-302063
Šubernik Gregor, Ulica heroja Šlandra
23, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 10795.
m-1212
Tašner Lorna, Sele pri Polskavi 11 A,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št.
18080907,
Filozofska
fakulteta.
gnn-302083
Tertinek Katja, Sveti Primož nad Muto 81,
Muta, študentsko izkaznico, št. 30804529,
izdala Medicinska fakulteta Maribor.
m-1184
Tešić Miroslav, Zatišje 4, Izola – Isola,
potrdilo za voznika, ki je bilo izdano pri
Obrtni zbornici Slovenije, št. 006187/BGD
23-2-7749/2008, izdano dne 7. 9. 2007, z
veljavnostjo do 7. 5. 2008. gnv-302079
Trivić Draško, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244229402. gnf-302066
TS Jaksetič, Ulica Nikola Tesla 18,
Ilirska Bistrica, ADR certifikat št. 21433, za
voznika tovornjaka Žniderič Ludviga, izdan
dne 18. 6. 2005 z veljavnostjo 8. 7. 2010.
gnw-301949
Urek Miha, Kapel 25B, Kapele, delovno
knjižico. gnn-301958
Uršič Aljaž, Loka pri Framu 5, Fram,
vozno karto, št. 12471, izdal Veolia transport.
m-1225
Vidrih David, Budanje 2d, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 24950443,
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnt-301952
Vizovišek Bole Miha, Ulica bratov
Učakar 70, Ljubljana, delovno knjižico.
gno-302082
Vogler Jan, Ulica Jana Husa 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41060291,
Medicinska fakulteta. gnb-302070
Zec Mirsad, Dajnkova ulica 26, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-301955
Zelenko Vasja, Valvasorjeva 86, Maribor,
delovno knjižico, št. D316199/46939.
m-1175
Zupan Alenka, Cesta Toneta Tomšiča 42,
Jesenice, delovno knjižico. gnc-302094
Žalik David, Ul. Štefana Kovača
12, Turnišče, študentsko izkaznico, št.
E1002656, izdala FERI Maribor. m-1195
Žlabravec Zoran, Jastrebnik 3, Šmartno
pri Litiji, potrdilo o opravljenem tečaju za
varno delo s traktorjem in s traktorskimi
priključki, izdala Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna, datum izdaje 3. 3.
2005. gnp-302106
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VSEBINA

Javni razpisi

3949

Javne dražbe

3969

Razpisi delovnih mest

3971

Druge objave

3973

Objave po Zakonu o političnih strankah

3985

Evidence sindikatov

3986

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence

3987

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Nasprotni predlogi

3988
3988
3988

Zavarovanja terjatev

3990

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

3991
3991
3991
3997
4000

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

4001
4001
4001
4002
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